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Förord 
 
 
Vi skulle vilja tacka Ana Maria Almada för inspirationen och hjälpen som gjorde detta arbete 
till verklighet, de personer som ställt upp på intervjuerna och delat med sig av sina 
uppfattningar och känslor kring våra produktioner, samt till Tommy Andersson som satte en 
professionell prägel på produktionerna genom att agera berättarröst. Vi vill också speciellt 
tacka vår handledare Michael Bruze, samt vår examinator Dag Haugum. Genom detta arbete 
hoppas vi att läsaren får en ökad förståelse kring den känslomässiga påverkan som ett resultat 
av ljudläggning. Vi hoppas att arbetet kommer att inspirera musikproducenter och ljudläggare 
till att utvärdera sina verk utifrån ett känslomässigt perspektiv då det har varit en givande 
upplevelse som gett oss ökad förståelse av vår arbetsprocess samt resultatet av våra 
produktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är en studie i hur känslor kan förmedlas med hjälp av ljud och har som 
syfte att öka förståelsen kring känslopåverkan i samband med ljud, samt i detta fall 
kopplingen mellan ljud och visuella verk. Undersökningen kan användas i utbildningssyfte 
för musikproducenter, ljudläggare och konstnärer. 
 
Problemformulering: Hur kan specifika ljudmiljöer utformas för att frammana bestämda 
känslor hos en lyssnare? 
 
För att ta reda på vilka känslor vi skulle försöka förmedla med våra ljudmiljöer genomförde vi 
en kvalitativ textanalys på varje text som vi tolkade med hjälp av ljud. Vi har också 
genomfört ett antal kvalitativa intervjuer för att ta reda på hur våra produktioner uppfattas av 
personer som lyssnar på dem. 
 
Teoridelen är uppdelad i tre kategorier och inleds med soundscaping som tar upp vad ett 
ljudlandskap är, samt hur lyssnarens bakgrund kan förändra uppfattningen av ett ljudlandskap. 
Sedan kommer perceptionsdelen som tar upp hur människan uppfattar, och vad som 
associeras med olika ljud. Teoridelen avslutas med att gå igenom kategorin filmljud, där 
ljudläggningsmetoder från filmbranschen presenteras. 
 
Resultatet av undersökningen var att ljudmiljöer kan utformas på flera olika sätt beroende på 
den känslomässiga reaktion som man är ute efter. Genom intervjuerna fick vi även bekräftat 
att naturljuden har en tydlig association till olika känslor, ljudet av vind liknas vid kyla, 
fiskmåsars skrikande förde lätt tankarna till havet. I samtliga produktioner som skapades, 
lyckades det förmedlas en liknande känslostämning till majoriteten av de personer som 
intervjuades. 
 
Slutligen sker en sammanfattande diskussion kring det sätt som produktionerna lyckas 
förstärka känslorna hos de intervjuade personerna samt vad som kan utvecklas i samband med 
vidare forskning i ämnet. 
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1. Inledning  
Ljud finns över allt i vår omgivning och är en stor del av människans vardag. De kan styra 
våra känslor och påverka hur vi handlar. Ljud kan inte bara försätta oss i stämningar utan 
även förstärka situationer och intryck. När människan levde närmare naturen var förmågan att 
tolka ljud viktig för överlevnad då fara kunde uppfattas i tid och föda kunde spåras. 
Nuförtiden används hörseln inte riktigt på samma sätt och det är inte längre lika viktigt för 
den enskilda personen att tolka naturen, men de omedvetna tolkningarna av omgivningens 
ljudlandskap finns fortfarande kvar.  
 
Filmindustrin har länge arbetat med att ljudlägga situationer för att förstärka upplevelsen hos 
åskådare och en hel del litteratur finns inom detta område. Även litteratur och forskning kring 
hur människor känslomässigt påverkas av hörselintryck finns tillgänglig. Däremot finns det 
inte lika mycket teorier om ljudets användningsområde i en konstutställning med visuella 
verk och hur auditiva inslag kan integreras för att skapa en mer dynamisk helhetsbild. Skiljer 
sig då tillvägagångssättet med ljudläggningen i en film från den av en konstutställning? Kan 
samma teorier användas och vad blir i så fall resultatet?  

1.1 Bakgrund 
Under de tre år som vi studerat på musikproducentprogrammet i Norrköping har vi båda två 
mer och mer intresserat oss för hur musik och ljud i allmänhet kan användas till att påverka 
människor och deras känslor. När så en möjlighet öppnade sig, för att tillsammans med en 
konstnär skapa en utställning, föll alla bitar på plats. Att skapa ljudmiljöer och förstärka 
känslor åt ett visuellt verk kändes som ett intressant och givande projekt som förutom att ge 
oss möjligheten att göra något kreativt, erbjuder oss möjligheten att fördjupa oss teoretiskt i 
ämnet. 
 
Den konstnär som vi ska arbeta med heter Ana Maria Almada och hon ska göra en utställning 
kring de personer som blev bortförda av den argentinska militärjuntan under 1970-80-talet. 
Detta ska symboliseras utav ett antal installationer och bilder. 
 
Vår del av samarbetet innebär att vi ska skapa ljudmiljöer och förstärka känslor till sju texter. 
Texterna, som valts ut av Ana Maria Almada, är citat hämtade från litteratur som i någon 
form har koppling till och behandlar ämnet kring den argentinska militärjuntans bortförande 
av människor på 1970- och 80-talet. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att, med hjälp av teorier från ljudläggning av film, ljuddesign och hur 
människor påverkas känslomässigt av ljud, inhämta tillräkligt med kunskap för att ljudmässigt 
kunna förstärka känslor och uttryck hos ett visuellt verk.  
 
Genom att skapa sju produktioner efter en på förhand bestämd känslomässig stämning och 
sedan intervjua ett antal personer vill vi visa på hur känslor kan förmedlas med hjälp av ljud. 

1.3 Frågeställning 
Hur kan specifika ljudmiljöer utformas för att frammana bestämda känslor hos en lyssnare? 
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1.4 Begreppsdefinition 
De visuella verk som uppsatsen tar upp är de sju texter (Bilaga 1) som vi har analyserat och 
som alla behandlar ämnet; Argentina under militärjuntans makt på 1970-80-talet. Dessa texter 
ska ljudläggas för att förstärka de känslor som en person upplever då denne enbart läser 
texterna. 
 
Med specifika ljudmiljöer menar vi de sju produktionerna vi ska skapa för att förstärka 
budskapet i de texter vi har att förhålla oss till. 
 
Med bestämda känslor menar vi de känslor som vi får när vi läser de texter vi ska ljudlägga 
och de känslor vi vill förmedla med hjälp av våra ljudproduktioner. 
 
Vi nämner i arbetet att våra intervjuoffer delar vår kulturella bakgrund. Med detta menar vi att 
de alla bor i Sverige och har bott i landet en längre tid.  

1.5 Avgränsningar 
I arbetet nämns en konstutställning och ett samarbete med en konstnär. Dock så ingår inte 
denna del i arbetet, utan är en hänvisning till projektets bakgrund och potentiella 
användningsområde. 
 
De produktioner som skapas ska ses som inspiration och som exempel på hur en 
ljudinstallation kan utformas för att förstärka känslor. Syftet är inte att framställa en mall eller 
någon sorts regelbok för hur en ljudinstallation ska utformas, arbetet har som mål att se i 
vilken mån vi kan påverka en lyssnares känslor med hjälp av ljud. 
  
Vi kommer inte under arbetets gång gå igenom tekniska aspekter om hur våra produktioner 
skapades utan fokusera på vilka element som används för att förmedla en känslostämning och 
varför vi använd dessa. 
 
Under arbetsgången delade vi upp produktionsuppgiften och samarbetet vilket ursprungligen 
skulle resultera i en analys och ett jämförande av varandras arbetsmetod då uppsatsen från 
början hade detta som mål. Dock så skedde många förändringar under arbetets gång, och 
fokus förflyttades till intervjuerna som resultat. Vi har även kunnat få ytterligare bevis på att 
produktionerna bidrar positivt till textuppfattningen genom att vi fått produktioner som 
skapats av två producenter som jobbar mot samma mål och till viss del oberoende av 
varandra, vilket dokumenterades genom en produktionsdagbok. Denna dagbok ingår inte i 
bilagorna då uppsatsen som sagt ändrade riktning. I arbetet kommer hänvisningarna om 
uppdelningen istället fungera som en hänvisning till vem som har varit inblandad i vilken 
produktion. 
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2. Metod 
Till att börja med kommer vi genomföra sju stycken kvalitativa textanalyser, en på varje text 
som konstnären valt ut. Textanalysen kommer gå till så att vi läser igenom varje enskild text 
och letar upp teman och känslor som vi tycker oss finna och som vi ska kommunicera med 
hjälp av ljud. För att lättare kunna identifiera de teman som vi hittar i texterna och lättare 
kunna jämföra våra tankar med känslor som väcks hos åhörarna, som vi senare skall intervjua, 
ska vi välja ut 3 ord till varje produktion. Dessa ord hämtar vi från en lista (Bilaga2) som är 
framtagen av Alf Gabrielsson, professor i psykologi, och innehåller 40 ord som tillsammans 
beskriver ett stort spektra med känslor. Genom att ha en så bred grund av ord som möjligt kan 
vi få en mer specifik bild av vilken känsla produktionerna väcker hos åhörarna. Känslan är 
inte bara negativ utan den kan exempelvis vara dyster, vemodig eller krigisk och 
skrämmande. 
 
När vi valt ut de känslor som skall förmedlas i de olika produktionerna, skall vi gå igenom 
tidigare forskning och titta på hur liknande känslor brukar gestaltas med hjälp av ljud. I 
samband med att vi gör textanalysen har vi också tagit fram ett antal frågor för att underlätta 
granskningen av vår egen arbetsprocess, då det kan vara svårt att få fram ett relevant resultat 
av detta i efterhand. Granskningen av vår egen arbetsprocess har som mål att belysa de 
produktionsmässiga metoder som vi använt oss av under arbetets gång. De frågor vi ställer till 
oss själva inför skapandet av produktionerna är: 
 

• Vilken typ av känsla skall förmedlas? 
• Vad ska förmedlas, en auditiv filmsekvens eller en känslomässig stämning? 
• Vilka är huvudelementen i produktionen och vad symboliserar dessa?  
• Vilka problem uppstod och hur löstes dessa? 

 
När våra produktioner är färdiga kommer vi att genomföra 20 kvalitativa intervjuer. De 
personer som intervjuas kommer att, enskilt tillsammans med oss, lyssna på våra produktioner 
och samtidigt välja ut 3 ord, från Alf Gabrielssons ordlista (Bilaga 2), som beskriver de 
känslor som ljuden väcker hos åhöraren. Efter det att de valt ut de ord som anses passa bäst in 
på produktionerna ber vi dem att skriva ner några meningar som djupare beskriver dessa 
känslor.  
 
Genom dessa intervjuer vill vi fram om våra produktioner förmedlar de känslor som vi vill att 
de ska förmedla. Överensstämmer de intervjuade personernas utvalda ord med de ord som vi 
valt ut som mall när våra produktioner skapades? Lyckas vi förmedla den mentala bild vi 
tänkte oss när ljudmiljöerna utformades? 
 
Under intervjun kommer den person som intervjuas att lyssna igenom våra produktioner och 
besvara följande frågor: 
 

1. Välj ut från listan tre ord som du tycker bäst beskriver de känslor som väcks när du 
lyssnar på produktionen/musiken. 

 
2. Skriv även tre till fem meningar där du i allmänna ordalag beskriver de känslor som 

du tycker att produktionen/musiken frammanar hos dig. 
 

3. I vilken grad finns det någon koppling mellan texten och de övriga ljuden? Skriv ner 
dina tankar. 
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2.1 Urval 
 
Inför intervjutillfällena gick vi igenom de urvalsmöjligheter som fanns. Vi kom snabbt 
underfund med att vi hade två breda vägar att välja mellan för att få ett intressant resultat. 
Antingen kunde vi välja att fokusera på att intervjuerna sker med branschfolk, personer som 
arbetar med ljudläggning, eller så kunde vi välja att endast fokusera på personer som inte alls 
har något med ljudläggning att göra, alltså människor utan musikbranschtillhörighet. Efter att 
ha diskuterat fördelar och nackdelar med båda kategorierna kom vi fram till att det vore bättre 
för arbetet om vi valde att intervjua personer utanför musikbranschen, där det skulle vara till 
fördel att kunna minimera risken att hantverket analyseras före det känslomässiga i 
produktionerna. 
 
De personer som intervjuats har vi kommit i kontakt med, främst genom familj, vänner och 
bekanta. Vi ansåg det inte som ett potentiellt problem att välja dessa personer, då frågorna 
som ställdes inte hade något rätt eller fel svar, utan baserades på känslomässiga tankar och 
associationer kring produktionerna. De ska inte analysera kvaliteten på våra verk. 
 
Vi hade som mål att intervjua 20 personer, dock så utfördes tillslut bara 17 intervjuer då 
återbud utgjorde ett hinder för vår tidsplan. Vi strävade även efter att få en bred åldersgrupp 
då generationsskillnader och livsfarenhet kan bidra till resultatet. Litteraturen i teoridelen tar 
även upp betydelsen av associationer och kopplingen mellan den, samt livserfarenheten. Våra 
tillfrågade tillhörde åldrarna 20-70 år vilket vi ansåg vara en bra bredd, dock utfördes det 
aldrig en analys kring ålderkategorier i samband med intervjuresultaten då detta ansågs vara 
ett för stort sidospår. 

2.2 Metodutvärdering 
Eftersom detta arbete innehåller litteraturgranskning, ljudläggning i praktiken, samt 
utvärderande intervjuer, tycker vi att en bra bredd och djup har uppnåtts. Dock så anser vi att 
ordlistan (Bilaga 2) innehöll för många liknande ord, vilket i vissa fall ställde till problem vid 
intervjutillfällena när ord skulle väljas för att beskriva känslorna i en produktion. Ett liknande 
problem var att olika personer kunde tolka orden på olika sätt, vilket man kunde se på 
intervjuresultatet då flera personer beskrivit en liknande känslomässig uppfattning, men valt 
skilda ord för att beskriva dessa. Dessutom utryckte några personer att de kände att det 
saknade vissa ord och hade därför svårt att hitta rätt ord. Detta problem kände även vi av när 
vi skulle välja ut våra ord. Genom fråga nummer två i våra intervjuer, där vi bad personerna 
utveckla vilken känsla de upplevde, känner vi dock att vi fick en klar bild av hur 
ljudmiljöerna upplevdes. 
 
Ytterligare ett problem som uppstod var att få utvecklande svar vid varje intervjutillfälle då en 
produktion inte alltid kunde få den känslomässiga reaktion som vi förväntade oss, alltså blev 
svaren ofta av olika djup. Dock så genomfördes tillräckligt många intervjuer för att få en bra 
bredd på svaren. 
 
Ett problem som kan diskuteras är huruvida berättarrösten leder åhörarens känslor i för stor 
grad. Ett alternativ hade kunnat vara att lyssnaren istället läser texten separat för att undvika 
att styra denne känslomässigt. 
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3. Teori 
I denna del av arbetet kommer olika teorier kring hur ljud kan påverka känslor och hur ljud 
förstärker intryck av visuella medier att tas upp. Till att börja med kommer teorier kring hur 
ett ljudlandskap kan byggas upp och vilka problem som kan uppstå, presenteras. Därefter 
följer det ett kapitel om hur människan uppfattar och påverkas av ljud. I den sista delen 
belyser vi teorier som används inom ljudläggning av film.   

3.1 Soundscape 

Här följer en förklaring till vad ett ljudlandskap är och hur ett sådant kan utformas. 

3.1.1 Soundscape 
Ett soundscape, eller ett ljudlandskap, syftar till alla de ljud som hörs inom ett område. 
Området kan vara allt från en stad till ett litet rum (Jonsson, 2003). Hur dessa ljud uppfattas 
känslomässigt, kan variera från person till person beroende på vilken kulturell bakgrund 
åhöraren har. Även ålder och erfarenhet av specifika ljud kan påverka hur en person uppfattar 
ett ljud känslomässigt. En person som är uppvuxen i ett land som angränsar till ett hav, har en 
tendens att gilla havsljud mer än en person som är uppvuxen i ett land som inte angränsar till 
ett hav. Den person som inte är uppvuxen i ett område som angränsar till ett hav tenderar 
istället att föredra ljudet av vattenfall och bäckar (Schafer, 1994).  
  
Det är viktigt för en musikproducent att känna till sin målgrupp och de miljöer som ska 
ljudläggas för att resultatet ska bli så effektfullt som möjligt. ”För att kunna framkalla en 
bestämd känsla hos en bestämd målgrupp måste den som producerar inneha kunskap om 
gruppen. Tolkningsproblem uppstår när sändare och mottagare inte delar samma 
kodkompetens” (Jonsson, 2003, s.23). Sociokulturella skillnader kan göra att en produktion 
inte når fram till sin publik (Jonsson, 2003). Om ljudet från måsar används för att symbolisera 
ett hav och detta ljud spelas upp för en person som aldrig tidigare hört fågelns läte, är det inte 
alls säkert att personen i fråga kopplar detta ljud till en havsmiljö (Dykhoff, 2002). Bara det 
faktum att ljudhärmande ord som till exempel djurläten är olika i olika länder kan, förutom 
språkliga brister på ljud, visa på hur ljud uppfattas olika i olika kulturer (Schafer, 1994).  
 
Ifall målgruppen däremot är känd och producenten känner till de sociokulturella normer som 
råder, finns det en mängd gemensamma referenser och ljud som är accepterade för att 
användas som förstärkning av känslor. Fågelsång, till exempel, är ett bra ljud att använda sig 
av för att skapa en känsla. Duvors kuttrande kan föra tankarna till en stadsmiljö och måsarnas 
skri kan symbolisera ett hav (Dykhoff, 2002).  
 
Dessa koder och gemensamma referenser är dock starkt kopplade till de sociokulturella 
normer som råder och ifall dessa normer förändras kommer även koderna och ljudens 
betydelse att förändras. Ett ljud som en gång förknippats med den moderna stadsbilden kan 
något år senare kännas helt främmande och malplacerat (Jonsson, 2003). 
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3.2 Perception 

Under denna rubrik kommer vi gå igenom hur människor uppfattar ljud och hur detta kan 
användas för att förmedla känslor. 

3.2.1 Musik i ljudläggning 
Ljud kan användas för att leda uppmärksamheten eller för att förstärka en befintlig 
sinnestämning. Auditiva element kan också ge visuella objekt eller personer en starkare 
karaktär och förhöja uttryck och känslor som ska gestaltas i exempelvis ett utställningsrum. 
Musik i film kan färga karaktärer även om musiken bara finns i bakgrunden. Det går även att 
styra känslor i vardagliga situationer. En parmiddag med romantisk musik i bakgrunden 
kommer förstärka den romantiska helhetskänslan och även förstärka de romantiska känslor 
som finns mellan personerna som äter (Vickhoff, 2008).  
 
Människan kan medvetet fokusera sin uppmärksamhet till något, men för det mesta sker detta 
undermedvetet och automatiskt. För att vår uppmärksamhet ska kunna styras automatiskt 
krävs det någon typ av undermedveten styrningsmekanism. Musik kan fungera som en sådan 
mekanism. I ett experiment som gjordes under en undervisning av filmmusik, så byttes 
musiken ur en stumfilm ut mot en annan typ av musik. Originalmusiken bestod av ett piano 
och melodin hade som syfte att förstärka det tragikomiska i en clowns beteende. Musiken som 
ersatte originalmusiken var däremot av en mer sorgsen och tragisk karaktär. Pianomusiken 
gav en känsla av att beskådaren av filmen var en del av en hånande publik medan den tragiska 
musiken gav känslan åt åskådaren av att vara den lilla ensamma clownen (Vickhoff, 2008).  
 
Musik kan även fungera som ett koncentrationshöjande element. Speciellt klassisk musik och 
musik utan text anses av många som en bra bakgrund när något koncentrationskrävande 
arbete utförs. Musik kan dölja störande ljud i omgivningen, som till exempel trafikljud från en 
gata eller en ventilationsanläggning och på så sätt göra ljudmiljön behagligare (DeNora, 
2000).  

3.2.2 Hur människor påverkas av rytm 
Rytmen kan förklaras som förutsägbar då en takt repeteras efter en viss period, och genom 
den kan trygghet i lyssnandet kännas. Om ljuden däremot är oregelbundna kan detta inge en 
känsla av förvirring och bidra till att åhöraren blir skrämd eller mer alert (Vickhoff, 2008). I 
filmsammanhang används detta flitigt som exempelvis när en maskin börjar låta oregelbundet 
så är det ofta ett tecken på att den håller på att gå sönder (Karlsson, 2007). I västerländsk 
musik är västerlänningar vana vid att snabbt identifiera takten i ett musikstycke och känna 
just den tidigare nämnda tryggheten. Denna form av identifikation kan dock testas då musik 
från andra kulturer presenteras för en västerlänning, varvid förvirring kan uppstå. Dock så 
brukar ett system snart identifieras då takten repeteras. Ett resultat av människans 
mottaglighet för rytm är att medvetandet ständigt letar en koppling mellan bild och ljud 
(Dykhoff, 2002). Enligt författaren finns det en tydlig koppling till människokroppens 
hjärtslag och puls i förhållande till hur människor påverkas av rytm. För att skapa oro och 
stresskänslor kan ett högt tempo användas, gärna med inslag av oregelbundna rytmer och 
effekter. 
 
Musik är ett kraftfullt verktyg för att skapa rytm då den mesta musiken innehåller någon form 
av takt. Det finns även mycket ljud som av människan förknippas med rytm och då antingen 
inger trygghet eller osäkerhet, som alltså oftast är beroende av tempot. Exempel på sådana 
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rytmiska ljud är bland andra; maskinljud, vattendroppar från en kran, studs från en studsboll, 
ånglok i rörelse med fler (Dykhoff, 2002).  
 
Ljud från människans omgivning har genom historien varit en stor inspirationskälla till musik 
och ljudskapande. Till exempel tros rytmen från hästhovar mot gatstenar inspirerat mycket av 
den klassiska musiken från 1700-talet och industriljud och ljud från maskiner har inspirerat 
mycket av dagens musik. Det finns teorier om att ljudet från järnvägen, ånglokens vissla och 
det rytmiska dunkandet som uppstår när tåg passerar de skarvar som finns mellan skenorna i 
järnvägsspåren, har influerat utvecklandet av jazzmusiken (Schafer, 1994).      

3.2.3 Ljudbild 
Kombinationen mellan att höra något utan att se det som låter, är vanligare än motsatsen. I 
kombination med att hörselintryck är mindre precisa än synintryck tvingar det oss att göra en 
djupare analys av de ljud vi uppfattar med hörseln. Ofta försöker synen identifiera källan där 
ljudet uppstått (Dykhoff, 2002). 
 
Två viktiga skillnader när man jämför ljud med bild är först och främst att människan har ett 
begränsat synfält på 90 grader framåt medan vi kan uppfatta ljud från alla riktningar med 
fullständig kvalité. Den andra skillnaden gäller i jämförelse med film, där skärmens ram 
begränsar det område som bilden verkar i, medan ljudet kan mixas i surroundformat och 
uppfattas från alla håll. En nackdel med ljud gentemot bild i ett filmatiseringsexempel är att 
ögat kan ta in mer visuella intryck utan att bli förvirrat då det kan fokusera på valda delar i en 
filmatiserad händelse där flertalet situationer pågår samtidigt. Skulle alla dessa situationer 
vara ljudlagda korrekt, såsom det låter i verkligheten, skulle det bli väldigt rörigt, många olika 
ljud skulle blandas och skapa ett oljud. Detta är dock ett exempel på ljudläggning i film, och 
representerar därför inte örats funktion i en verklig situation (Dykhoff, 2002). 

3.2.4 Hörselsinnets urval och associationer 
”Det mänskliga medvetandet är en komplicerad process som vi fortfarande vet relativt lite 
om. Helt klart är dock att det ingår ett stort informationsutbyte mellan olika delar av hjärnan 
och denna process tillsammans med sinnesintrycken bygger upp vår bild av omvärlden” 
(Dykhoff, 2002, s.59). 
 
Genom att örat inte har en avstängningsfunktion bombarderas hörselsinnet konstant av intryck 
från omvärlden. Det finns inte heller samma möjlighet som blicken har, som tidigare nämnts, 
att medvetet kunna fokusera sinnet mot en enda punkt. Den enda gallringen som sker, sker 
omedvetet genom att hjärnan endast lägger fokus på de ljud som för tillfället är viktigast för 
medvetandet. Genom denna rangordning, slipper människan vara medveten och ständigt 
lyssna på alla de ljud som exempelvis ständigt pågår i människokroppen så som hjärtslag, 
andningar, puls och så vidare (Dykhoff, 2002). 
 
Ljud som huvudsakligen fångar människans uppmärksamhet är ljudet av den mänskliga 
rösten samt varningsljud som signalerar fara av olika slag (Bryngelsson, 2006). Eftersom 
lyssnandet dras till den mänskliga rösten så betyder det att sång i ett musikstycke borde 
uppfattas tydligare än andra instrument så länge som dessa instrument inte liknar den 
mänskliga rösten. I 40-talets Hollywood fanns det till och med ett regelsystem för att undvika 
sådana krockar i klangområdena. Fiolljud ansågs till exempel vara en riskfaktor som skulle 
kunna konkurrera med rösten, dock utgör flera fioler i kombination ett mindre hot då ljudet 
blir mindre framstående (Bryngelsson, 2006). 
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3.2.5 Medvetet eller omedvetet lyssnande  
Av de situationer som uppstår i en människas vardag är det endast en bråkdel som uppfattas 
av medvetandet, resterande intryck lagras i någon del av hjärnan som omedvetna minnen. 
Dessa omedvetna intryck eller minnen kan, om de på något sätt aktiveras, frambringa de 
starkaste känslor som går att uppleva (Dykhoff, 2002). Författaren menar även att använda sig 
av associationer med hjälp av exempelvis musik för att framkalla dessa minnen är en metod 
som brukar ha stor genomslagskraft, då de flesta upplever känsloassociationer till olika 
musikstycken. 
 
Viss forskning tyder på att människans uppfattning av musik och känslorna som skapas av 
denna musik till viss del är oberoende av varandra och att, även om vi inte är medvetna om 
den, kan musiken påverka känslor. Det finns teorier om att just den omedvetna musiken är 
den som påverkar oss mest, att ju mer medvetet vi lyssnar på något desto mindre påverkas vi 
känslomässigt på det som hörs (Vickhoff, 2008).  
 
Vickhoff (2008) menar även att de flesta känslor går att förstärka genom musikstycken. 
Genom att lyssna på musik kan exempelvis en stark känsla av gemenskap infinna sig. Detta 
kan ske både i samband med en konsert men också vid enskilt lyssnande. Även om en person 
är ensam och lyssnar på musik finns en tendens att imitera musikerna genom att exempelvis 
sjunga med och hjälpa till att hålla takten. Typiska exempel där musik används för att skapa 
en känsla av stark samhörighet är bland annat vid religiösa riter, nationalsånger och 
patriotiska musikstycken.  
 
Människor har i varierande grad möjlighet att känna empati, att kunna känna vad någon annan 
känner. Ifall en person skrattar tenderar personens omgivning att skratta, Ifall en person gråter 
har omgivningen lätt för att gråta och så vidare. Smärta och sorg är något som ger upphov till 
starka känslomässiga uttryck då detta är ett uttryck för att något inte står rätt till och att 
personen som sörjer behöver hjälp av något slag. Att kollektivt sörja vid en begravning är ett 
fenomen som finns över hela världen (Vickhoff, 2008).  
 
Att använda sig av en ljudmiljö bestående av abstrakta ljud kan även det vara effektivt för att 
framkalla starka känslor hos åhörarna, då ljud som inte hjärnan kan koppla till något konkret 
får ett eget associationsområde baserat på personen i fråga och dennes erfarenheter 
(Bryngelsson, 2006). 

3.2.6 Symbolism 
Ett symboliskt ljud är ett ljud som har en djupare innebörd, något som påverkar oss 
känslomässigt mer än det uppenbara och självskrivna i själva ljudet (Schafer, 1994). 
Exempelvis så kan ljudet av en mås, förutom att ge oss en ledtråd att det är en mås som låter, 
framkalla en känsla av att befinna sig i en skärgård på sommaren (Dykhoff, 2002).  
 
Symboliken hos ett ljud kan dock variera beroende på kultur och tidsepok. Exempelvis så har 
ljudet av klockor haft en mängd olika betydelser genom åren och i olika kulturer. Ljudet av en 
klocka har bland annat haft till uppgift att kalla till möte, varna för fara eller påkalla 
potentiella kunders uppmärksamhet. Kyrkklockor har, förutom att påkalla församlingens och 
Guds uppmärksamhet, också haft till uppgift att skrämma iväg onda andar (Schafer, 1994). 
 
Enligt Schafer (1994) har olika typer av naturljud ofta ett stort symbolvärde för människan. 
Även om människor generellt inte lever lika nära naturen idag som hon har gjort kan naturens 
ljud starkt påverka känslor. En vinande vind kan frambringa rysningar och skapa en känsla av 
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kyla medan ljudet av exempelvis fågelkvitter eller ett stilla vågskvalp, kan ge en känsla av 
välbehag och trygghet. Naturen påverkar oss mycket och dess ljud är en stor del av vår vardag 
och kan på så vis vara effektivt för att förankra en känsla. Genom att lyssna tolka och försöka 
förstå naturens olika ljud har människor delvis kunnat tämja sin omgivning. Genom att lyssna 
efter ljud kan till exempel en fara eller ett byte upptäckas.  
 
Vatten, som är ett av de mest grundläggande element för liv här på jorden, har alltid varit en 
viktig del i människors liv.  Det kan uppträda i en mängd olika skepnader som exempelvis i 
form av en stilla porlande bäck eller ett stormande hav. Det kan ses som renande och i ständig 
förnyelse. Det kan symbolisera evigt liv och pånyttfödelse. Vatten kan både symbolisera 
trygghet, något rofyllt samtidigt som det kan ses som något otämjbart och farligt. Även vind 
är en naturkraft som alltid på något sätt påverkat människor och livet på jorden. Både vind 
och vatten har en mängd olika röster och dess ljud täcker upp ett brett frekvensspektra. Vind 
kan både vara lugn och svalkande likt en sommarbris och kall och skrämmande i form av en 
orkan (Schafer, 1994).  
 
I och med att stadsbilden har förändrats över tid, menar Schafer (1994) att även ljudmiljön har 
förändrats, främst i stora städer. 1600-talets Paris har beskrivits som en plats med en nästan 
olidligt stark ljudmiljö. Stadens gator fylldes av ljud från bland annat hästhovar, klockor, 
skrikande människor och arbetande handverkare. Ljud som härstammar från ovan nämnda 
ljudkällor är relativt lågfrekvensfattiga. I och med att städerna utvecklades och 
industrialismen tog fart ökande också lågfrekventa ljud mer och mer. Även inom musiken har 
lågfrekventa basljud blivit mer vanliga. Basljud har en tendens att vara mer diffusa jämfört 
med ljud som innehåller mycket diskant. Det är också svårare att uppfatta var någonstans 
ljudkällan är vilket kan leda till en känsla av att musiken innesluter åhöraren. 

3.3 Filmljud 
Under denna rubrik kommer vi gå igenom teorier som används inom skapandet av ljudmiljöer 
i film. 

3.3.1 Atmosfärljud 
Atmosfärljuden är de ljud som gestaltar en bakgrund utan att ligga i fokus i produktionen. 
Atmosfär kan definieras som en plats egna ljud som hörs då ingen händelse ligger i centrum 
för uppmärksamhet. I en park kan atmosfären vara; fågelkvitter, svaga vindar och 
människosorl, medan det i ett kontor kan vara; brummet från luftkonditioneringen, klickljud 
från tangentbord, ljudet från en kopiator och telefonens ringsignaler. Ett problem som kan 
uppstå med denna typ av atmosfärljud är att de fungerar dåligt tillsammans med musik. 
Resultatet man får av att blanda dessa två typer av ljud är att musiken ofta kan kännas oskarp 
och stökig (Dykhoff, 2002). 
 
Enligt Dykhoff (2002) krävs det alltså stor eftertanke när man väljer ut de atmosfärljud man 
vill använda sig av. Generellt sätt kan man säga att ljud som inte uppfattas som brus är bra att 
använda som atmosfärljud så länge som man inte strävar efter en bruseffekt.  
 
Atmosfärljud hjälper till att bygga den ljudbild som upplevs i sinnet, men uppmärksammas 
inte som en huvudsaklig del, därför märks de bäst då de plötsligt försvinner och lyssnaren 
plötsligt uppfattar saknaden av atmosfärljudet (Bryngelsson, 2006). 
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3.3.2 Tändsticksaskprincipen 
Det är svårt att uppfatta om ett ljud är starkt eller svagt om man inte jämför det med något 
annat ljud. Tändsticksaskprincipen gå ut just på att visa ett ljuds styrka jämfört med ett annat. 
Detta är en metod som tidningar ofta använder sig av för att jämföra ett föremål där storleken 
är okänd för läsaren med ett föremål där storleken är känd. Ofta är det just en tändsticksask 
som brukar vara det föremål som används för att visa ett annat objekts storlek då de flesta kan 
referera till hur stor en tändsticksask är. En akustisk tändsticksask består på samma sätt av ett 
ljud som många känner till och associerar med något specifikt, för att på så sätt jämföra detta 
med ett annat ljud. Det är vanligt att ljud som är relativt tysta i verkligheten, exempelvis ett 
hundskall på avstånd eller ljudet av vind, används för att gestalta en känsla av tystnad 
(Dykhoff, 2002). 

3.3.3 Film utan musik 
På 70-talet växte en rörelse fram som motsatte sig den traditionella filmmusikkonventionen 
och ansåg sig skapa mer trovärdiga filmer utan att använda sig av filmmusik och genom att 
experimentera med tystnader ”blev man mer skicklig på att använda frånvaron av musik som 
en effekt i sig” (Bryngelsson, 2006, s.66). Detta kan eventuellt tolkas som en protest mot 
rockmusikens symbolism och koppling med bland annat Vietnamkriget och antikommunistisk 
propaganda. Musiken blev för kritikerna ett element som förvrängde sanningen där 
verklighetstrogen tystnad var ärligare och mer äkta (Bryngelsson, 2006). Vidare menar 
författaren att frånvaron av komponerad musik gjorde det möjligt för många regissörer att 
arbeta med en helt annan typ av ljudläggning, alternativen till komponerad musik kunde vara 
komponerad tystnad, ljudmusik/rytmer, eller en berättarröst som har som uppgift att förmedla 
en känsla eller en händelse med ord. Ett alternativ är att använda sig av musik i endast ett fåtal 
scener för att på så sätt gestalta speciella händelser. Risken med detta är att publiken kommer 
att fokusera extra på den specifika händelsen, vilket gör att musikstycket måste vara valt med 
omsorg för att inte motverka filmens syfte. 

3.3.4 Berättarröst 
Berättarrösten, eller voice-over som den också kallas, fyller en viktig roll då rösten som 
tidigare nämnts har en naturlig tendens att dra till sig publikens uppmärksamhet precis som 
sångrösten gör i musik (Bryngelsson, 2006). Att kunna identifiera och lokalisera ett ljud ger 
en omedelbar reaktion och vi blir uppmärksamma på vad som händer. Människan har en 
förmåga att återge och tolka känslostämningar i rösten. En lugn röst är ofta jämn och 
resonansfull, en stressad röst har en starkare amplitud och ett högre tonläge och så vidare. 
Röstens karaktär ger oss en bild av röstinnehavarens identitet (Vickhoff, 2008). Voice-over 
påverkar oss på olika sätt genom förhållandet mellan rösten, språket, och filmen. Problem kan 
uppstå om rösten till exempel inte inger en passande ton som återspeglar filmens känsla 
(Bryngelsson, 2006).  

3.3.5 Diegetiskt eller icke-diegetiskt ljud 
Ett diegestiskt ljud syftar till ett ljud som är en del av handlingen. När en skådespelare pratar 
och replikerna är en del av handlingen är detta ljud diegetiskt. Ett icke-diegetiskt ljud är 
således ett ljud som inte har med handlingen att göra, exempelvis filmmusik som spelas i 
bakgrunden och inte har någon ljudkälla i filmen (Jonsson, 2003). Ett diegetiskt ljud är en 
aktiv del av handlingen medan ett icke-diegetiskt ljud snarare förmedlar känslor. Det mest 
självklara sättet att ljudlägga en film är att gestalta den diegetiskt. Man letar helt enkelt upp de 
situationer som visas i bilden och ljudlägger dessa, ofta på grund av tidsbrist eller osäkerhet 
kring fortsatt ljudläggning. Denna form av ljudläggning tillför ingenting till fantasin bortsett 
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från det vi ser i bild och kan ofta upplevas som något tråkig. En alternativ metod är att 
använda sig av icke-diegetiska ljud för att tillföra något som berättelsen inte direkt visar i 
bild. Ett exempel på detta kan vara att trafikljud används för att visa att det finns en stor väg i 
närheten. Även känslor kan ljudläggas på detta sätt, alternativt huvudpersoners tankar 
(Dykhoff, 2002). 

3.3.6 Inspelade eller syntetiska ljud 
Ett ljud som tas ut ur sitt sammanhang kan förmedla helt andra känslor än det skulle gjort om 
ljudet spelas upp i sitt rätta element. En grupp människor fick, i en undersökning, höra ljudet 
av en kaffebryggare utan att veta att det var från en kaffebryggare detta ljud härstammade. 
Gruppen fann detta ljud skrämmande och obehagligt tills de fick reda på vad det var för ett 
ljud. Då ändrades genast uppfattning och attityden gentemot ljudet blev vänligare (Schafer, 
1994).  
 
Det är inte alltid uppenbart hur en sak låter och vad som gestaltas när enbart ett ljud spelas 
upp. Ibland kan det till och med vara så att syntetiska ljud passar bättre till att gestalta något 
än originalljudkällan gör. I filmsammanhang är det vanligt att just syntetiska ljud eller ljud 
som hör till en helt annan källa än den man ser på bild används i ljudläggningen. Ofta har 
högteknologiska ljud en akustisk grund för att sedan med diverse effekter och bearbetning 
förvandlas till ett resultat som ofta är oigenkännligt från originalkomponenterna. När man 
ljudlägger film så gäller det att se hur ljuden fungerar i sammanhanget och inte separat. Som 
åskådare är man väldigt tolerant och accepterar de mest egendomliga ljuden, så länge som 
dessa är trovärdiga i sammanhanget (Dykhoff, 2002). 

3.3.7 Konstfilm och dess musik 
Konstfilmen kom både att revolutionera konsten, men även filmen då dess gränslöshet och 
frihet får skaparen att helt kunna differentiera sig från de regler och ramar som annars gäller 
för konventionella filmskapare. Konstnärerna eftersträvar att få publiken att omvärdera de 
redan utstakade tankebanorna gällande relationerna mellan musiken och dess materiella 
manifesteringar. Den vanligaste uppfattningen om konstmusik är att den enbart ska motsätta 
sig de kommersiella ramarna, men på senare år har många videokonstnärer valt att omvandla 
processen genom att låta traditionell filmmusik tolka förhållandevis narrativa filmer och på så 
sätt få en episk känsla och en linjär historia utan tydlig handling (Bryngelsson, 2006). 
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4. Genomförande  
Under denna del av arbetet kommer våra sju olika produktioner att granskas. Punkter som vi 
tänkt belysa är hur vi tänkt när vi skapat våra ljudlandskap och vilka element som använts för 
att framställa de känslor vi vill förmedla med hjälp av ljud. Till varje kapitel finns ett 
textstycke (bilaga 1) som valts ut av konstnären vi arbetet med. Dessa texter ligger till grund 
för de känslor vi försökt få fram. 
 
I produktion 1-4 analyserade vi tillhörande texter tillsammans och diskuterade fram den 
stämning som skulle försöka förstärkas med hjälp av ljud. Känslorna bestämdes genom att vi 
enskilt skrev ner det vi upplevt i samband med läsningen och jämfördes sedan för att slutligen 
fastställas efter att de gemensamma nämnarna parats ihop. Efter det att känslan bestämts och 
associerats med tre ord, delades arbetet upp, så att vi fick ljudlägga två var av dessa texter. 
Produktion 5 och 6 delades upp mellan oss och gjordes helt enskilt, där vi fick en text var att 
analysera och skapa ljud till. Den sjunde produktionen gjorde vi tillsammans, både tolkning 
av text och ljudläggningen av den samma. 
 
För att arbetet skulle fortlöpa, samt att varje produktion skulle få samma behandling, satte vi 
en tidsgräns på en vecka per produktion. 
 
En viktig del i våra produktioner var hur texterna läses upp och vilken stämning berättarrösten 
skulle förmedla till lyssnaren. Det var viktigt för oss att uttal, betoning och känsla skulle 
stämma överens gentemot texten och den övriga produktionen. Överlag ville vi förstärka den 
allvarliga och mörka känslan som temat behandlade. I de flesta produktionerna anpassades 
berättarröstens känslomässiga ton till både texten och ljudet, dock så gjorde vi ett undantag i 
produktion tre, där rösten enbart är anpassad till den glada känslan som musiken gestaltar. 
Tanken är att rösten som läser texten ska förmedla samma positiva känsla som musiken har 
genom hela produktionen, även när textinnehållet förändras till något hemskt och slutet på 
historien avslöjas. Detta för att förstärka känslan ytterligare av den ondska som texten vill 
visa finns. 
 
Avslutningsvis kommer produktionerna att spelas upp för ett antal personer, som sedan 
kommer att bli intervjuade kring de känslor som de upplevt i samband med lyssning. 

4.1 Produktion 1 
I den här produktionen bestämde vi tillsammans, på förhand, vilka känslor som skulle 
förmedlas och vilka känsloord vi tyckte passade ihop med texten. Därefter gjordes själva 
produktionen av en av oss. De ord vi associerade till efter att ha läst den första texten var 
följande: 
 

• Dyster 
• Vemodig 
• Stilla 

4.1.1 Vilken typ av känsla skall förmedlas? 
Texten till produktion ett, tolkades utifrån offrets synvinkel, döda människor som inte enbart 
är kroppsligt förintade utan också vars minne och namn suddats ut. 
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Den känsla som ska försöka gestaltas i denna produktion är uppgivenhet och ensamhet. Det är 
en vemodig och dyster känsla av att inte finnas till, inte ens som ett minne. Vi tänker oss 
också att det är en stillhet som råder, ett accepterat öde och att kamp inte hjälper.  
 
Bilden av ett öde, kargt landskap där det blåser mycket och inte finns någonstans att gömma 
sig, dök snabbt upp i huvudet. Vind kan ge en kall känsla som kan symboliserar död och 
ljudbilden i övrigt ska vara stor, kanske en ekoeffekt, för att symbolisera ensamhet, att det 
inte finns någon i närheten som kan komma ihåg och dela denna upplevelse. Det finns 
ingenting, inte ens något hot, utan bara tomhet. 
 
Det huvudsakliga intrycket ska vara att det är stilla, det är inte storm som råder. Auditiva 
tändsticksaskar, vanligtvis tysta ljud som tydligt hörs ökar känslan av att det är tyst, då ljud 
som brukar överösta dessa är frånvarande.  

4.1.2 Vad ska förmedlas 
Tanken är att försöka skapa en ljudbild som skall bidra till att förstärka en känslomässig 
stämning åt texten. Det är en helhetsbild, ett landskap, som skall gestaltas och det är denna 
bild som ska beskrivas snarare än ett händelseförlopp eller sekvens. 

4.1.3 Vilka är huvudelementen i produktionen och vad symboliserar dessa?  
Huvudelementen i denna text är vind, metallgnissel och gitarr.  
 
För att förmedla ensamhet användes bland annat vind. Vind är ett naturelement som alltid 
påverkat människor och det har ett stort symbolvärde. En vinande vind skulle dels kunna 
tillföra en kyla i produktionen, del är det bra att använda då ljudet av vind i sig ofta inte är så 
starkt. Att då vinden hörs förstärker känslan av ensamhet och ödslighet då det är så pass tyst 
att detta ljud nu hörs. För att förstärka denna känsla av ensamhet ännu mer, används 
ytterligare en auditiv tändsticksask i form av gnisslande metal. Även en kyrklocka finns med i 
bakgrunden för att ge intryck att åhöraren befinner sig en bit ifrån civilisation men också en 
symbol för att någon dött, begravning.  
 
I texten kände vi att det fanns en känsla av likgiltighet, ett lugn och på något sätt ett 
accepterande av att det inte längre hjälper att kämpa emot en starkare makt. För att 
symbolisera detta används ljudet av vågor som stillsamt rullar in mot land och en gitarr som 
spelar en stillsam melodi, detta för att skapa en vemodig men ändå trygg känsla. 

4.1.4 Vilka problem uppstod och hur löstes dessa? 
Det största problemet var att direkt få en tydlig bild av de känslor som skulle förmedlas och 
framför allt hur dessa skulle låta. Eftersom vi enbart utgick ifrån en skriven text fanns det 
inget konkret ljud att bygga en miljö kring. Om det exempelvis finns en bild av en bil är där 
en mängd diegetiska billjud att utgå ifrån, exempelvis motorljud eller en dörr som öppnas 
eller stängs, vid skapandet av ett ljudlandskap. 
 
Genom att läsa texten några gånger, med utgångspunkt kring de ord vi på förhand valt ut, 
växte sig dock en mental bild fram och med hjälp av denna bild kunde ett ljudlandskap som 
uttrycker de känslor vi tillsammans kom fram till att texten handlar om, förmedlas.  
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4.2 Produktion 2 
I den här produktionen bestämde vi tillsammans, på förhand, vilka känslor som skulle 
förmedlas och vilka känsloord vi tyckte passade ihop med texten. Därefter gjordes själva 
produktionen av en av oss. De ord vi associerade till efter att ha läst texten var följande: 

 
• Allvarlig 
• Ödesmättad 
• Krigisk 

4.2.1 Vilken typ av känsla skall förmedlas? 
Efter att ha granskat texten samt de beskrivande orden som valts ut, började det sakta födas en 
idé om en omgivning. En stor sal, kanske en hangar, var den omgivning som först dök upp i 
tankarna. Vi tänkte oss en militärmakt som jagar oliktänkande. En kall och industriell känsla 
dominerad av fasta, precisa rytmljud, något stort ostoppbart som rör sig framåt. En stadig takt 
brukar kunna ge åhöraren en känsla av trygghet men genom att använda basrika ljud och 
marscherande fötter görs ett försök att skapa associationer till krig och stora arméer. Arméer 
av människor som tvingas framåt av någon högre makt, de är inte längre kapabla att tänka 
själva eller att gå sin egen väg.  
 
Vi tänker oss att de marscherande arméerna består av tillfångatagna människor som fråntagits 
deras identitet och mänsklighet och nu enbart är tomma skal som sakta men taktfast går mot 
sin undergång. 
   
Genom att hålla ljudbilden ren från andra omgivningsljud, miljöljud, ska en känsla av att de 
marscherande arméerna är det enda som finns närvarande, en spöklik känsla där bristen på 
mänsklighet är i fokus.  

4.2.2 Vad ska förmedlas 
Den mentala bilden uppstod genast vid läsandet av texten, där en sekvens spelades upp i 
hjärnan. Sekvensen ska vara ganska så händelselös, för att förstärka den inledande tanken 
kring den upplevda bristen på värme och mänsklighet. Resultatet blev likaså en relativt 
händelsefattig sekvens, som trots detta har som mål att främst förmedla en känslomässig 
stämning som var och en av lyssnarna skall känna av och då varierar beroende på dennes egna 
värderingar och erfarenheter. 

4.2.3 Vilka är huvudelementen i produktionen och vad symboliserar dessa? 
Huvudelementen i produktionen är marschljudet, kombinerat med pukor som slår i samma 
takt. Pukorna är tänkta att framhäva tyngden i stegen och fungera som associationer till 
exempelvis de pukslag som romarna använde på sina skepp för att koordinera slavarnas rodd i 
det antika Rom. Marschstegen symboliserar en påtvingad rörelse samt omfattningen av 
påtvingandet, då det är flera marscherande fotsteg. 

4.2.4 Vilka problem uppstod och hur löstes dessa? 
Den ursprungliga tanken var att gestalta en hangar som omgivande miljö. Detta berodde 
främst på symboliken med militären då det är en typisk byggnad i det sammanhanget. 
Problemet med denna ljudmiljö var att den kan fungera som en distraktion för lyssnaren då 
ljudmiljön i stort sett måste innefatta diverse flygplansljud eller liknande för att man som 
utomstående skall göra kopplingen. Lösningen på dilemmat var helt enkelt att byta ljudmiljö 
och fokusera ljudbilden mer på marschstegen som huvudelement. 
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4.3 Produktion 3 
I den här produktionen bestämde vi tillsammans, på förhand, vilka känslor som skulle 
förmedlas och vilka känsloord vi tyckte passade ihop med texten. Därefter gjordes själva 
produktionen av en av oss. De ord vi associerade till efter att ha läst texten var följande: 

 
• Avspänd 
• Ljus 
• Kraftfull 

4.3.1 Vilken typ av känsla skall förmedlas? 
Text nummer tre skiljer sig något från övriga texter då den, till att börja med, är mycket mer 
positiv och hoppingivande än övriga texter. Texten handlar om ett experiment som en 
konstnär gjorde, för att visa att människor är goda. Men efter denna positiva inledning visar 
det sig att experimentet slår fel och konstnären blir våldtagen och mördad. 
 
Vi kände när vi läste texten att det fanns en avspändhet trygghet och ett ljus samtidigt som 
berättelsen är så brutal och kraftfull. För att verkligen fånga denna bild, det stora sveket mot 
konstnären som texten handlar om, ville vi på något sätt förmedla hennes syn på människor 
och låta musiken hela tiden vara ljus och trygg.   
 
Tanken med produktionen är att väcka tankar. Musiken speglar konstnärens tankar om 
mänskligheten. En positiv och trygg bild skall förmedlas. Genom att använda vattensorl ska 
en rofylld stämning skapas och vagga in lyssnaren i en trygghet. Vatten är ett naturelement 
som likt vinden har ett stort associationsvärde hos människan och en stilla sorlande bäck 
förknippas ofta med något positivt. En bild som ska förmedlas är av en varm sommardag från 
en trygg barndom. Tanken är också behålla denna trygga känsla genom hela produktionen, 
trots att personen i fråga dör i slutet. Detta för att överaska lyssnaren och få en större 
känslomässig effekt. 

4.3.2 Vad ska förmedlas 
Den första tanken var att illustrera en resa, att personen, texten handlar om, ger sig ut på ett 
äventyr. Men sedan kändes det mer effektfullt att låta en berättarröst beskriva 
händelseförloppet och att ljudmiljön ska beskriva en känslomässig stämning.  

4.3.3 Vilka är huvudelementen i produktionen och vad symboliserar dessa? 
Huvudelementen i denna produktion består av gitarr, fågelsång, ett stillsamt vattensorl, en 
marimba, en kör. 
 
Alla dessa ljud användes för att tillsammans skapa en varm sommarkänsla och även invagga 
lyssnaren i en känsla av trygghet. Ett stillsamt vattensorl symboliserar att det inte är något 
obehagligt som hotar, ingen kall vind som blåser och inga starka ljud stör den stillhet som 
råder. Fågelsången symboliserar också den att det inte finns något hotfullt som stör. Ifall 
fåglarna kan känna sig trygga och sjunga kan också den som hör ljudet känna sig lugn. 
 
Gitarren fungerar som en stabil grund och den upprepar två durackord i ett bestämt tempo och 
takt genom hela produktionen. Tanken med det var att skapa en känsla av trygghet och ett 
lugn då det inte sker något oväntat, utan åhöraren kan snabbt komma in i en stämning som 
sedan håller i sig under hela låten.   
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I andra hälften av låten finns också ett parti med en kör och marimba för att ytterligare 
förstärka känslan av harmoni och värme. Dessa två element är också till för att hålla 
produktionen intressant, införa lite dynamik utan att förändra känslan i låten för mycket.  

4.3.4 Vilka problem uppstod och hur löstes dessa? 
Från början var det tänkt att ett händelseförlopp skulle illustreras och att ljuden skulle följa 
den inlästa texten.  Men resultatet blev inte lika effektfullt som det var tänkt att den skulle bli. 
Det var svårt att tillräkligt starkt beskriva det texten handlade om. För att fånga denna känsla 
av svek som vi kände, valdes istället att låta musiken beskriva de tankar konstnären, som 
texten handlar om, hade om mänskligheten och låta rösten berätta om vad som hände. 

4.4 Produktion 4 
I den här produktionen bestämde vi tillsammans, på förhand, vilka känslor som skulle 
förmedlas och vilka känsloord vi tyckte passade ihop med texten. Därefter gjordes själva 
produktionen av en av oss. De ord vi associerade till efter att ha läst texten var följande: 

 
• Spöklik 
• Sorglig 
• Dyster 

4.4.1 Vilken typ av känsla skall förmedlas? 
De ord vi förknippade med denna text var i våra diskussioner mestadels förknippade med en 
känsla av en kall ödslighet, ett oundvikligt resultat av död som följd av ett krig. Moder naturs 
ljudbild när den är som ödsligast. Ett dött slagfält. 
 
Vind, ett öppet landskap, nära havet, kallt, var tankar som direkt kom fram i samband med 
läsningen av texten. Känslan som skall förmedlas är sorgsen och lugn, som när dammet har 
lagt sig. En avrättning har ägt rum och de döda kropparna kastas i havet. 
 
Musik ska hjälpa till att förmedla känslan, dock utan att ta för stor plats i ljudbilden. 
Lyssnaren ska uppleva känslor, inte medvetet fokusera på en melodi.  

4.4.2 Vad ska förmedlas, en auditiv filmsekvens eller en känslomässig stämning? 
Denna produktion ska fokusera på en känslomässig stämning. Detta skall uppnås delvis av en 
medveten mental filmsekvens då lyssnaren blir styrd genom de verkliga ljud som finns att 
lyssna och relatera till. Dock så är tanken inte att berätta en historia genom en sekvens utan 
poängen är istället att få lyssnaren så snabbt som möjligt komma in i rätt känslomässig 
stämning för att på så sätt kunna ge en personlig reaktion åt åhöraren till helhetsbilden av det 
auditiva och det visuella. 

4.4.3 Vilka är huvudelementen i produktionen och vad symboliserar dessa? 
Produktionens huvudelement är främst vinden, pianomelodin och stråkarna.  
 
Vinden symboliserar ödsligheten och som ett resultat av detta även kyla. Pianomelodin 
symboliserar inte något direkt element, men inger en speciell klang till produktionen och en 
simpel melodi som bidrar till den sorgsna känslan. Stråkarna fungerar som en hjälpande 
ljudmatta som pianomelodin kan ligga på, ytterligare ett hjälpmedel för att bidra med en 
seriös ton i produktionen. 
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En avlägsen kyrkklocka ska symbolisera död eller avsked av döda människor. Produktionen 
avslutas med att ett flygplan flyger förbi, tar med sig musiken och enbart lämnar en kall vind. 
Flygplanet är en återkoppling till texten som beskriver hur människor dumpas i havet från 
flygplan.  

4.4.4 Vilka problem uppstod och hur löstes dessa? 
Tidspressen utmärkte sig markant i denna produktion då verket hade en intern deadline. Detta 
medförde att det inte fanns tillräkligt med tid åt den personliga distansen till verket i det 
ursprungliga skedet och resultatet av det var då att många fel blev tvungna att åtgärdas efter 
den första offentliga lyssningen. Problemen rörde sig mestadels kring nivåskillnaderna på de 
enskilda ljuden, och kunde därför lösas inom tidsramarna. Lösningen på detta problem var 
främst att det fanns en möjlighet till ett konstnärligt bollplank då två ljudläggare är 
involverade i projektet. 

4.5 Produktion 5 
Detta är ett utav två kapitel där en gemensam textanalys inför produktionen inte ägde rum. 
Hela produktionen utfördes av en av oss och orden som valdes ut för att beskriva känslan i 
texten var: 
 

• Orolig 
• Spöklik 
• Dyster 

4.5.1 Vilken typ av känsla skall förmedlas? 
Texten till produktion nummer fem handlar i stort om förföljelser och hur människor påverkas 
av ett samhälle där det inte finns någon trygghet, där vem som helst kan vara din fiende och 
vem som helst kan bli bortförd och kanske aldrig mer kommer tillbaka. 
 
Denna känsla av förföljelse och att man hela tiden måste vara på sin vakt är det som skall 
förmedlas i denna produktion. 
 
Avlägsna skrik av personer i smärta ska inge en känsla av osäkerhet. Människor har en 
förmåga att känna sympatier med personer i nöd. När ett plågat skrik hörs kan det inge en 
känsla av att vi kanske också snart drabbas av denna smärta.  
 
Genom att använda sig av oregelbundna rytmer och oidentifierbara ljud försöks en känsla av 
osäkerhet att skapas. 

4.5.2 Vad ska förmedlas, en auditiv filmsekvens eller en känslomässig stämning? 
Produktionen är främst uppbyggd kring en känslomässig stämning där en stark känsla av 
otrygghet och förföljelse ska infinna sig hos den som lyssnar på verket. Viskningar används 
lite för att skapa en auditiv filmsekvens. Dessa viskningar används för att illustrera hur 
personer skvallrar till en övermakt och sätter dit sina medmänniskor.   

4.5.3 Vilka är huvudelementen i produktionen och vad symboliserar dessa? 
Huvudelementet i denna produktion består av ett långt basljud som hela tiden spelar samma 
ton. Denna baston ska inge en obehaglig känsla hos den som lyssnar. Den ska symbolisera 
något stort och odefinierbart, någon hotande fara som inte går att identifiera eller skydda sig 
mot.  
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Utöver detta basljud finns en del ljud i bakgrunden som ska förstärka känslan av att något 
obehagligt sker i ens omedelbara närhet. Dessa ljud består bland annat av olika skrik och 
viskningar samt småljud som skulle kunna liknas vid springande insekter och en krypande 
obehaglig känsla.  

4.5.4 Vilka problem uppstod och hur löstes dessa? 
Det största problemet med denna produktion var att ljudmiljö från början försökte skapas med 
en stor mängd olika ljud, som i sig kanske kunde förmedla den känsla som var tänkt, som 
tillsammans med alla andra ljud inte alls fungerade.  
 
Efter ett tag togs dock nästan allt bort för att istället fokusera på ett mer minimalistisk 
ljudlandskap. 

4.6 Produktion 6 
Detta är det andra kapitlet där en gemensam textanalys inför produktionen inte ägde rum. 
Hela produktionen utfördes av en av oss och orden som valdes ut för att beskriva känslan i 
texten var: 
 

• Allvarlig 
• Orolig 
• Våldsam 

4.6.1 Vilken typ av känsla skall förmedlas? 
Efter att ha granskat texten var de känslor som tydligast framstod; paranoia, osäkerhet och 
oro. En känsla av osäkert lugn, som en falsk känsla av trygghet som omger lyssnaren och som 
sedan utvecklas till något dramatiskt tumult för att slutligen återgå till det ursprungliga lugnet. 

4.6.2 Vad ska förmedlas, en auditiv filmsekvens eller en känslomässig stämning? 
Utav de totalt sju produktionerna är detta den som bäst kan beskrivas som en auditiv 
filmsekvens. Scenen som gestaltas är exakt den scen som utspelade sig i huvudet i samma 
stund som texten lästes. Tanken var direkt att denna scen skulle ljudläggas därefter. Denna 
produktion kan ses som nästan helt uteslutande baserad på filmljudläggningsprinciper. 
 
Syrsorna ska symbolisera tidig morgon, staden sover. Helt plötsligt kommer en bil, bromsar 
in. Några går in i ett hus och oskadliggör en mottståndare. Därefter försvinner 
gärningsmännen. Allting går snabbt och ingen har märkt något.   

4.6.3 Vilka är huvudelementen i produktionen och vad symboliserar dessa? 
Det är svårt att bestämma sig för vilka som är huvudelementen då en händelse utspelar sig och 
ljuden byts ut beroende på vad som sker i handlingen. Huvudelementet blir då istället 
händelseförloppet i sig självt och detta symboliserar i sin tur en möjlig händelse där något 
tryggt plötsligt blir osäkert och skräckfyllt. En vild kidnappning i en annars så fridfull natt. 

4.6.4 Vilka problem uppstod och hur löstes dessa? 
Efter att den ursprungliga scenidén hade ljudlags så uppstod det ett problem i huruvida 
sekvensen skulle tonsättas. Ett antal instrument provades, spelande en rad olika melodier och 
ackompanjemang i både dur och moll, utan ett passande resultat. Till slut kom idén om att 
prova med olika klanger som istället för melodier skulle förmedla känslor. Detta resulterade i 
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ett antal klanger som slår med ojämn takt i olika spontana toner. Tanken med klangerna är att 
de ska förstärka osäkerhetskänslan som ska uppnås utan att förstöra för, eller distrahera 
lyssnaren.  

4.7 Produktion 7 
Denna produktion gjordes helt och hållet gemensamt. Efter det att vi läst igenom texten kom 
vi fram till att följande känslor skulle försökas fångas in i vårt ljudlandskap: 
 

• Orolig 
• Upphetsad 
• Ljus 

4.7.1 Vilken typ av känsla skall förmedlas? 
Texten till kapitel sju handlar om en känsla av att det, när det är som mörkast, kanske finns en 
räddning eller att det, när allt hopp är ute, infinner sig ett accepterande av sin situation och att 
offret på något sätt enbart fokuserar på positiva saker.  
 
För att fånga denna känsla tänker vi oss en person som sitter i en cell eller ett litet instängt 
rum. Klaustrofobiska känslor och ljud infinner sig i rummet och blandas med hotfulla, 
skrämmande ljud från omgivningen utanför. Rytmer och överraskande ljud ska ge lyssnaren 
en känsla av ovisshet.  
 
Mitt i kaoset, när allt skrämmande är som mest påtagligt och nära, tänkte vi oss en varm 
melodi som sakta smyger sig in i produktionen och inger hopp om att det kanske trots allt 
finns en räddning.  

4.7.2 Vad ska förmedlas, en auditiv filmsekvens eller en känslomässig stämning? 
Denna produktion tänker vi oss ska förmedla en auditiv filmfrekvens då ett scenario beskrivs. 
Till en början hörs småljud i form av vattendroppar och knakande metall som kan komma 
från det rum som gestaltas. Efter ett tag intensifieras ljuden mer och mer för att tillslut mynna 
ut i ett ljudmässigt lugn. 

4.7.3 Vilka är huvudelementen i produktionen och vad symboliserar dessa? 
Huvudelementet i denna produktion är hjärtslag som på något sätt ska symbolisera hur 
personen som lyssnar på verket ska känna. I början är hjärtrytmen förhållandeviss lugn för att 
sedan öka i puls och på så sätt också öka känslan av stress hos åhöraren. I den sista delen av 
verket blir hjärtrytmen helt plötsligt lugn och samtidigt kommer ljudet av en speldosa in. 
Kombinationen av dessa två ljud ska symbolisera att en slags trygghet i kaoset infinner sig. 
 
I övrigt består produktionen av diverse småljud som exempelvis skrik, röster, steg, hundskall, 
alarmljud och metalljud av olika slag för att bygga upp en så skrämmande omgivning som 
möjligt.  

4.7.4 Vilka problem uppstod och hur löstes dessa? 
I och med att denna produktion gjordes tillsammans blev vi tvungna att kompromissa och 
förklara våra tankar tydligt för att den andra personen skulle vara med på vad som menades. 
Detta fick tillföljd att denna produktion tog lite längre tid att göra än de andra.  
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Vi hade dock räknat med att det skulle ta lite längre tid att samarbeta med den kreativa 
processen än vad det gjorde så vi kunde på så sätt också ta den tid det behövdes för att ett 
tillfredställande resultat skulle kunna utformas. 

4.8 Intervjuer 
Intervjuerna utfördes antingen via e-post, eller ansikte mot ansikte. I dessa intervjuer spelades 
produktionerna upp i turordning, där tre frågor ställdes mellan varje produktion. Frågorna 
besvarades skriftligt. 
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5. Resultat 
I resultatdelen kommer vi gå igenom intervjuerna, produktion för produktion, baserat på de 
frågor vi ställde samt titta på vilka känslor våra verk väckte hos åhörarna. Detta ska sedan, 
tillsammans med våra tankar kring produktionerna, ligga som grund till en avslutande analys 
där vi ska försöka besvara vår frågeställning. 

5.1 Intervjuer 
För att kunna utvärdera resultatet av produktionerna, kommer vi här att gå igenom 
intervjusvaren vi fick på de frågor vi ställde i samband med genomlyssningen av våra 
produktioner. Vi kommer därefter även jämföra intervjusvaren med de tankar vi hade när vi 
skapade produktionerna. I två av produktionerna var det bara två ord som utmärktes och 
många ord som lika många personer hade valt. Så istället för att lista flera ord valde vi att 
enbart redovisa de två mest förekommande orden. Vi har intervjuat 17 personer som har 
lyssnat på sju stycken produktioner. Listan med ord hänvisar till bilaga 2. Produktionerna är 
presenterade från 1 till 7 där vi först i varje produktion går igenom intervjusvaren och sedan 
jämför dessa med våra tankar. De frågor som ställdes var: 
 

1. Välj ut från listan tre ord som du tycker bäst beskriver de känslor som väcks när du 
lyssnar på produktionen/musiken. 

 
2. Skriv även tre till fem meningar där du i allmänna ordalag beskriver de känslor som 

du tycker att produktionen/musiken frammanar hos dig. 
 

3. I vilken grad finns det någon koppling mellan texten och de övriga ljuden? Skriv ner 
dina tankar. 

 

5.1.1 Produktion 1 
De mest förekommande orden som kom fram under intervjuerna till denna produktion var:  
 

• Dyster 
• Olycklig 
• Vemodig 

 
Alla de personer som vi intervjuat tyckte denna produktion var dyster, vemodig eller sorglig, 
att en känsla av ensamhet och ett öde landskap dominerade ljudbilden och några 
kommenterade att de fick en känsla av att ha förlorat någon. Det var också några som fick en 
bild av att vara ensam ute på ett öppet hav. Även metallgnisslet kommenterades av några 
lyssnare och gav dem en känsla av ödslighet.  
 
Jag känner det som att allt hopp är ute. Får lite känslan av att slutet är nära och döden står 
för dörren. Får mig att tänka på begravningar och öde landskap (Bilaga 3, Intervju 2).  
 
En känsla av att en människa har gått igenom något skakande som chockat denne. 
Repetitionen i musiken känns som om personen går en väg som aldrig tar slut (Bilaga 3, 
intervju 11).  
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13 av 17 tillfrågade personerna såg en koppling mellan texten och musiken. Några av de 
kommentarer som kom fram var:  
 
Textens innehåll känns vemodigt och lite uppgivet vilket stämmer överens med musiken. 
Hopplösheten i att minnena är förlorade. Men eftersom de är borta kan man ju inte heller 
sörja dem vilket kanske känns i vattnet och harpan (?). Men nånting är ju fel och det märks i 
gnisslet (Bilaga 3, intervju 4).  
 
Texten verkar handla om personer som blivit bortförda och att deras namn på något sätt 
tagits ifrån dem så att de inte går att minnas. Ödsligheten i tanken att för alltid bli bortgömt 
och ödsligheten i musiken tycker jag på sp vis håller ihop (Bilaga 3, Intervju 16). 
 
Några av de argument som framkom från de personer som inte tycker texten passar var: 
 
Jag upplever textens ord som hotfull, musiken mer meditativ och rogivande; detta vid en 
närmar eftertanke (Bilaga 3, Intervju 6). 
 
Upplevde inget jättestort samband mellan låt och text, snarare påverkade musiken mina 
känslor att tycka att även texten var vemodig mm (Bilaga 3, Intervju 7). 
 
De ledord vi valde för denna produktion var:  

 
• Dyster 
• Vemodig 
• Stilla 

 
Både dyster och vemod var ord som vi ville förmedla och som våra intervjuobjekt uppfattade 
i produktionerna. Många personer fick en bild av att vara ensamma och förknippade ljudet av 
vatten till ett stort hav. Överlag beskrevs en bild av ett öde landskap och att de fick en känsla 
av att ha förlorat någon.  
 
Bilden som skulle förmedlas var en känsla av ödslighet, att inte finnas till, varken som 
människa eller minne. Ett öde och kallt landskap där det blåser mycket och det finns inget att 
gömma sig bakom.  
 
Bilden som vi ville förmedla och den bildens som förmedlades överensstämmer ganska väl 
med varandra. För att få fram ödslighet användes auditiva tändsticksaskar som, vind, vatten 
och metallgnissel. Detta är ljud som vanligtvis inte låter så mycket och brukar överöstas av 
andra ljud. Genom att lyfta fram dessa ljud vill vi pålysa att det är tyst och att man befinner 
sig en bit ifrån civilisation.  
 
Det här var något som uppmärksammades av vissa intervjupersoner som påpekade att dessa 
ljud ledde deras tankar till den mentala bild de såg. Även en kyrkklocka hörs i bakgrunden 
och tanken med detta ljud var att symbolisera ett slutgiltigt avsked, något som också det kom 
fram i några intervjuer. 
 
Vi tänkte oss att ljuden skulle symbolisera offrets känsla. Någon som blivit mördad och även 
deras minne har blivit utplånat. Vi hade en bild av att offret kände en uppgivenhet men 
samtidigt ett lugn och ett accepterande av sitt öde. Detta är en väldigt specifik bild som kan 
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vara svår att förmedla, men grundkänslan vi hade av ödslighet och vemod var något som 
många av de personer vi intervjuade kände när de lyssnade till produktionen. 

5.1.2 Produktion 2 
De mest förekommande orden som valts till denna produktion är: 
 

• Kraftfull 
• Våldsam 
• Krigisk  

 
Flertalet av de intervjuade personerna såg en bild framför sig av krig, en stor armé som 
ostoppligt rör sig fram och förintar allt i dess väg. Många nämner rytmen och trumslagen som 
en bidragande orsak till denna hotfulla känsla. Några drog paralleller med nazisternas styre i 
Tyskland under andra världskriget och en person kopplade produktionen till förföljelserna i 
Argentina. Kopplingen till marscherande människor var tydlig men några såg en armé av 
soldater framför sig, medan andra såg offer som tvingades framåt.  
 
Det känns mörkt och hotfullt. En trupp med soldater närmar sig. Det taktfasta marscherandet 
gör att de känns som en enhet, något övermäktigt, omöjligt att klara sig undan (Bilaga 3, 
Intervju 4). 
 
En känsla av obehag och rädsla. För mig var det som en maskin som åker förbi och krossar 
allt i dess väg. Ett obehag som aldrig tar slut (Bilaga 3, Intervju 10). 
 
16 av de 17 tillfrågade personerna såg ett samband mellan text och musik i denna produktion. 
Både musik och text ansågs anspela på krig och utsatthet och att människor har blivit av med 
sin mänsklighet. 
 
Krigets vindar blåser i såväl text som musik. Musiken är kall, naken och steril såsom 
människorna som berövats som identitet såväl som sin mänsklighet (Bilaga 3, Intervju 1). 
 
Texten känns kopplad för att den till ljudet av marschsteg beskriver de presumtiva fångarnas 
bortrövade identitet (Bilaga 3, Intervju 5). 
 
Den enda personen som inte riktigt tyckte det fanns någon koppling, menade att texten var så 
kraftfull och att musiken inte riktigt tillförde något.  
 
”Texten är mäktig här. Musiken är relaterad till en mörk plats. Texten medför en verklighet, 
en sanning som är konkret. Musiken är bara ett förskönande verktyg här” (Bilaga 3, Intervju 
14).  
 
De ledord vi valde för denna produktion var:  

 
• Allvarlig 
• Ödesmättad 
• Krigisk 

 
Krigisk var ett ord som vi ville förmedla som även framkom vi några intervjuer. Många 
personer drog paralleller med krig och såg en stor armé, som orubbligt rör sig fram och 
förintar allt i dess väg, framför sig. Många nämnde rytmen och trumslagen som en bidragande 
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orsak till denna hotfulla känsla. Kopplingen till marscherande människor var tydlig men några 
såg en armé med soldater framför sig, medan andra såg offer som tvingades framåt. Det var 
också några personer som fick en känsla av omänsklighet, att det var människor som 
fråntagits deras fria vilja och att de nu bara gick fram som tomma skal.  
 
Den bild vi ville förmedla var en militärmakt som jagar oliktänkande. Vi tänkte oss en armé 
av människor som tvingas framåt av någon högre makt, människor som fråntagits deras 
identitet och mänsklighet och nu enbart är tomma skal som sakta men taktfast går mot sin 
undergång. 
 
Vi ville förmedla en känsla av maktlöshet och skräck inför en omänsklig fiende. Genom att 
hålla ljudbilden ren från andra omgivningsljud, miljöljud, försöktes en känsla av att de 
marscherande arméerna är det ända som finns närvarande, en spöklik känsla där bristen på 
mänsklighet är i fokus. 
 
Även om vi valde lite andra ord jämfört med de mest förekommande orden hos våra 
intervjupersoner, är känslan och bilden av krig och en övermäktig fiende, som vi ville 
förmedla, något som även återkommer i intervjuerna. Ljudet av marscherande fötter är något 
vi själva förknippar med arméer och då också med krig. Denna association gjorde även de 
personer vi intervjuade.   
 

5.1.3 Produktion 3 
De mest förekommande orden som valts till denna produktion är: 
 

• Avspänd 
• Ljus 
• Lätt 

 
Produktion 3 var den som fick kraftigast respons. Reaktionerna delade sig i två grupper; de 
som reagerade positivt och de som reagerade negativt. Vissa Personer såg framför sig en 
bekymmersslös sommardag, medan andra inte fick någon specifik mental bild utan blev illa 
till mods av det som sades i kontrast till musiken. 
 
Jag känner mig lugn och rofylld. Förknippar lite ljudet av vågor med en ljus sommardag. Det 
känns som att det finns väldigt lite att bekymra sig över (Bilaga 3, Intervju 2). 
 
Låten känns somrig på något sätt med porlande vatten, kvittrande fåglar och sköna stämmor, 
som om man är ute och går i naturen och inte har några bekymmer (Bilaga 3, Intervju 3). 
 
Mycket obehaglig, kontrasten mellan det han berättar och musiken och hur han säger det. 
Väcker irritation (Bilaga 3, Intervju 10). 
 
Helt misslyckad, jag kan bara se ett försök att vara ironisk som misslyckas. Musiken har inget 
att göra med texten. Tycker att sättet att säga texten med musiken som är glad, inte fungerar 
på ett djupare plan. Tycker inte alls att det fungerar (Bilaga 3, Intervju 11). 
 
På frågan om musiken och texten passade ihop så blev svaren ofta starka och emotionella. 16 
av de 17 personer vi intervjuat var överens om att text och musik inte alls passade ihop. 
Flertalet tyckte att text och musik passade bra i början men att det blev helt fel sedan. Några 
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personer blev förvirrade och lite arga, då musiken och tonläget hos personen som läser texten 
är positiv medan texten är våldsam och mörk. Några tyckte att det var effektfullt och att de 
fick en tankeställare. 
 
Till en början stämmer musiken bra överens med texten. Det låter ju fint att de ska lifta och 
tro på godheten i människor. Men att hon sedan blivit våldtagen och mördad står ju i stark 
kontrast till musiken. Men det är kanske det som gör det häftigt och tar det till en ny nivå. Det 
är oväntat och man blir chockad. Musiken kanske speglar hur många kanske tänker, att det 
finns mycket ondska i världen och att det inte går att göra något åt det, så det kanske är bäst 
att försöka vara glad. Dum och glad (Bilaga 3, Intervju 4). 
 
Texten känns inte kopplad till musiken överhuvudtaget, de passar inte alls ihop, man blir 
förbryllad och irriterad (Bilaga 3, Intervju 5).  
 
Den person som ändå såg en viss koppling menar att det inte är på grund av likheterna utan att 
det är så stora kontraster på text och musik, som gör så att det fungerar. 
 
För mig fungerar det tack vare kontrasten, inte för att det matchar (Bilaga 3, Intervju 10). 
De ledord vi valde för denna produktion var:  

 
• Avspänd 
• Ljus 
• Kraftfull 

 
Både avspänd och ljus var ord som vi tänkte på när vi gjorde produktionerna och som kom 
fram i intervjuerna. Det tredje ordet som vi valde till denna produktion skiljer sig ganska 
kraftig med det ord som dök upp under intervjuerna. Detta kan bero på att vi valde ordet 
kraftfull som ledord för att på något sätt markera reaktionen vi ville väcka. För att nå detta 
valde vi att inte ändra produktionen efter händelseförloppet i texten utan att skapa kontraster 
mellan det ljusa i ljudmiljön med det mörka i texten. Ordet lätt, som var ett av de vanligast 
förekommande i intervjuerna, påminner om orden avspänd och ljus och associerar troligtvis, 
likt dessa, till musiken. 
 
Den här produktionen väckte många starka känslor och några blev förvirrade och irriterade 
för att kontrasten mellan ljudmiljön och texten var så stor. Produktionerna gav dock många av 
de tillfrågade en bild av en bekymmerslös, trygg och varm sommardag. Porlande vatten, gitarr 
och stämsång ansågs bidra till denna bild.  
 
Den bild som skulle förmedlas var, likt den som många av de intervjuade personerna kände, 
en varm sommardag, en trygghetskänsla och ett lugn. Genom att använda vattensorl var 
tanken att skapa rofylld stämning och vagga in lyssnaren i en trygghet. Vatten är ett 
naturelement som likt vinden har ett stort associationsvärde hos människan och en stilla 
sorlande bäck förknippas ofta med något positivt. 
 
Denna produktion var lite av ett experiment där vi använde oss av kontraster i musik och text 
för att skapa känslor. Den känsla vi ville skapa genom ljudbilden påminde om den känsla som 
många av de intervjuade personerna kände. Några personer hade dock svårt att se en bild 
framför sig då de blev förvirrade och irriterade av att texten var så hemsk medan musiken var 
positiv. Detta var något vi var ute efter men de personer som reagerade kraftigast hade svårt 
att utveckla sitt resonemang av vad som gjorde att de kände så stark. Känslan stod i vägen och 
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den respons vi fick gick ut på att de såg det hela som ett försök att vara ironiska och att 
musiken tog bort det seriösa i texten. 
 

5.1.4 Produktion 4 
De mest förekommande orden som valts till denna produktion är: 

 
• Dyster 
• Orolig 

 
Kommentarer kring ödslighet och nedstämdhet återkommer i de flesta intervjuerna. Många 
ser en bild framför sig med ett stort hav. Flertalet av de intervjuade nämner fågelskri och 
vågljud som anledning till varför de får denna bild. Kyrkklockor var det en del som 
uppfattade och menade att detta ledde in deras tankar på begravning och sorg. En person 
uppfattade detta ljud som ljudet av båtklockor och att det bidrog till bildan av att vara vid ett 
hav. 
 
För mig är detta musik som får mig att tänka på sorgliga saker och mörka moln. Ljudet av 
klockor får mig även att associera till kyrkogårdar och begravning. Musik som helt enkelt får 
mig nedstämd (Bilaga 3, Intervju 2). 
 
Associationen med havet känns stark. Jag får en känsla av en eller fler personer som tar 
farväl, kanske av någon som dog i havet (Bilaga 3, Intervju 11). 
 
14 av de 17 tillfrågade såg en koppling mellan text och musik.  
 
Kopplingen mellan havet och måsar samt vind känns naturlig. Texten är lika melankolisk som 
musiken, någonting spöklikt vilar över arrangemanget (Bilaga 3, Intervju 1). 
 
Text och musik stämmer bra överens på temat död. Fiskmåsarna och vinden passar till att de 
skulle slängas i havet. Den dystra, sorgliga texten blir mer hotfull och spöklik med musiken 
(Bilaga 3, Intervju 4). 
 
De ledord vi valde för denna produktion var:  
 

• Spöklik 
• Sorglig 
• Dyster 

 
På denna produktion var det ordet dyster som var den gemensamma nämnaren. Kopplingen 
till havet uppfattades av de flesta under intervjuerna och bidragande faktorer som många 
nämnde var vinden i kombination med fiskmåsarnas skrik.  
 
Kyrkklockorna symboliserade död för många, men någon tolkade det som båtklockor vilket 
bidrog till denna persons association till havet. De flesta kände också att något negativt hade 
inträffat. 
 
Den bild vi ville förmedla var den av ett öde kustlandskap i efterdyningarna av en hemsk 
händelse. En kall känsla från vinden och känslan av ensamhet med närhet till havet där 
kropparna i berättelsen dumpas. 
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Musiken återfinns genom piano och stråkinstrument, men håller ändå en låg profil och hjälper 
mest till att sätta den mörka stämningen utan att ta fokus från ljudlandskapet. En person 
lägger även märke till musikens syfte och nämner i sin intervju att musiken inte är så påtaglig 
och hjälper därför till att hålla i känslan igenom hela produktionen. 
 
Även om ordet dyster var det enda utav våra ord som matchade med majoriteten av de 
intervjuades, så är ändå likheterna mellan de uppfattade känslorna påtaglig. 

5.1.5 Produktion 5 
De mest förekommande orden som valts till denna produktion är: 

 
• Orolig 
• Underlig 

 
Mörker och rädsla var den gemensamma nämnaren som kom fram genom intervjuerna för 
denna produktion. Det var många som inte riktigt fick någon stark känsla av musiken men att 
där ändå fanns något som var obehagligt.  Det ansågs ofta vara svårt att sätta fingret på vad 
det var som gav obehagskänslor men ändå så kändes sig några lite stressade, som att en fara 
lurade runt hörnet. 
 
Jag får en känsla av något slags "mardröms stadie" av musiken och ljudeffekterna. Skriken i 
bakgrunden gör det hela väldigt hemskt. Jag ser framför mig en man som sitter som i trans 
medan människor dödas och torteras i bakgrunden. Som att han vill göra något åt det men 
inte kan. Det hela känns väldigt obehagligt. Bongotrummorna och den basiga stämman gör 
allt väldigt dystert och samtidigt stressigt, som att man är jagad (Bilaga 3, Intervju 12). 
 
Väldigt obehaglig känsla av otrygghet. Det känns skrämmande och en fara lurar i närheten. 
En odefinierbar känsla som jag inte riktigt kan sätta fingret på. De konstiga små ljuden, 
bastonen och viskningarna gör att jag känner mig illa till mods (Bilaga 3, Intervju 16). 
 
14 personer av 17 tyckte att musik och text passade bra ihop. Några var inne på att skriken 
och bastonerna tillsammans med ”bongotrummorna” gav en känsla av obehag som också 
finns i texten. Tre personer tyckte dock att musiken var intetsägande och ofullständig. 
 
Jag tycker det känns som att mannen talar väldigt stressat och som jag skrev innan förhöjs 
känslan av stress och dysterhet av bongotrummorna och basen. Texten passar in mycket bra 
med musiken, man får samma känsla av både texten som musiken. Ett samhälle i kaos (Bilaga 
3, Intervju 12).  
 
Texten och musiken hänger inte ihop. Musiken påverkar mig inte alls, särskilt inte jämfört 
med texten, musiken känns ofullständig (Bilaga 3, Intervju 10). 
 
 
De ledord vi valde för denna produktion var:  

 
• Orolig 
• Spöklik 
• Dyster 
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De ord som var vanligast förekommande hos de personer vi intervjuat var: 
 

• Orolig 
• Underlig 

 
Orolig var ett av de ord vi ville förmedla som också kom fram i några av intervjuerna. 
Produktionen väckte hos många, ett obehag och en otrygg känsla och flera personer tyckte det 
var svårt att sätta fingret på vad det var som fick dem att känna så. Några personer tog upp att 
skriken som hörs i bakgrunden och att de små oregelbundna ljuden bidrar till att skapa denna 
känsla. Ordet underligt valdes av några personer. Detta kan kanske bero på att de inte riktigt 
kunde sätta fingret på vad de kände eller vad det var som gjorde att de kände så.   
 
Den känsla som försöktes skapas var en känsla av förföljelse, att man hela tiden måste vara på 
sin vakt och att det inte går att lita på någon. Ljud av människoskri användes för att skapa en 
otrygg stresskänsla, att någonstans i närheten plågas någon människa och snart kan det vara 
min tur att råka illa ut. Ljud som klingar i en oregelbunden takt användes också i denna 
produktion för att skapa en känsla av otrygghet och rädsla för något okänt. Viskningar 
användes i denna produktion för att symbolisera hur människor skvallrade på sina grannar till 
en övermakt som jagade oliktänkande. Känslan av att det överallt kan finnas någon som kan 
sätta dit dig var något som genomsyrade hela produktionen.  
 
Den känsla av otrygghet och en odefinierbar skräck som försöktes förmedlas med detta 
ljudlandskap var också en känsla som identifierades i flertalet av de intervjuer vi genomförde. 
Produktionen var ganska minimalistiskt skapad och förmedlar mer en känsla än en bild och 
några av åhörarna uppfattade detta som att ljudbilden inte sa dem så mycket. Ifall ljud syftar 
till att skapa associationer är det viktigt att målgruppen kan associera något med ljuden. Ifall 
detta inte finns kan det också svårt att känna något specifikt när stycket hörs.  

5.1.6 Produktion 6 
De mest förekommande orden som valts till denna produktion är: 
 

• Allvarlig 
• Kraftfull 
• Våldsam 

 
Denna produktion var den som fick flest gemensamma svar utifrån ordlistan, det var även 
denna som innehöll minst musik och utspelade sig under en tydlig tidslinje, ett 
händelseförlopp som spelades upp. Det var många som fick en tydlig bild av vad som skedde, 
att en bil bromsades in, någon/ några gick in i ett hus och oskadliggjorde en fiende. 
 
Någon stormar ett hus, slår in dörrar och skjuter de som är där inne. De letar igenom huset 
och åker sen snabbt därifrån. Det känns hotfullt, men det går snabbt. Det är ingen som 
skriker eller gör motstånd, det känns självklart på något sätt (Bilaga 3, Intervju 4). 
 
Det var framförallt två personer som inte alls såg den här bilden framför sig utan kopplade 
billjuden med att antingen vara ute och köra bil helt avslappnat eller att det var en trafikolycka 
som ägde rum och de kunde inte riktigt se sambandet med det texten handlade om.  
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Tänkte hela tiden att det skulle komma en bilkrasch men det kändes som att den aldrig riktigt 
kom, bara först inbromsning, sen sönderslagning av fönster, utspridda tutningar; trafikljud. 
Redde inte ut vad som egentligen hände (Bilaga 3, Intervju 7). 
 
14 av de 17 personer som blev intervjuade tyckte sig se ett samband mellan text och musik. 
Ljuden gav en många en tydlig bild och texten passade väl in i denna bild.  
 
Texten stämmer bra överens med ljudet. En familj som på något sätt gjort något "fel" skall nu 
tas omhand och rensas bort (Bilaga 3, Intervju 4). 
 
1 av de 3 personer som inte tyckte musik och text passade ihop menade att texten var mer 
politiskt upplysande och tagen från sitt sammanhang, inte alls så läskig som ljuden ville 
pålysa (Bilaga 3, Intervju 7). 

 
De ledord vi valde för denna produktion var:  

 
• Allvarlig 
• Orolig 
• Våldsam 

 
Allvarlig och våldsam var två ord som både skulle förmedlas och som även uppfattades utav 
de intervjuade personerna. Majoriteten hade även en uppfattning om händelseförloppet som 
utspelade sig, att okända män kom i en bil och bröt sig in i någons hem, oskadliggjorde 
någon, och tog sig sedan därifrån i samma bil som dom anlände i. Lugnet i början hade som 
poäng att ge en trygghet, symbolisera en sovande stad och detta var även uppfattningen i 
många av intervjuerna. 
 
Nästan alla intervjuade personer upplevde mer eller mindre, precis det händelseförlopp som 
av oss på förhand bestämts, några få upplevde en annorlunda händelse vilket kan ha med den 
enskilda personens erfarenheter och associationer att göra. Även fast denna produktion var 
den mest tydliga, innehållsmässigt sätt, så var det ändå mycket intressant att i detta verk 
implementera en mer traditionell ljudläggningsform, vinklad mer åt filmhållet. 
 
Skillnaden mellan denna produktion har främst varit att händelseförloppet guidar lyssnarna på 
ett betydligt tydligare sätt än i resterande produktioner. Tryggheten för lyssnaren kan mycket 
väl ligga i igenkännandet av den klassiska ljudläggningsform som hittas i filmbranschen. 

5.1.7 Produktion 7 
De mest förekommande orden som valts till denna produktion är: 
 

• Lidelsefull 
• Orolig 
• Sorglig 

 
Många av åhörarna kände ett obehag när de lyssnade på denna produktion. Hundskall, skrik 
och alarmerande ljud var sådant som nämndes för att försöka identifiera denna känsla. 
Speldosan i slutet var också ett element i produktionen som nämndes. De flesta associerade 
ljuden med tortyr och fängelse.  
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Bruset gör att det känns obehagligt. Den stegrande tonen till klimax, och sedan speldosan och 
andningen i bakgrunden är väldigt kuslig och psykologiskt jobbig. Vattendropparna känns 
som att de kommer inifrån en källare, kallt och rått. Är det någon som är instängd? 
Hundskallet framkallar obehag. Någon görs illa, och dör till slut (Bilaga 3, Intervju 4). 
 
Femton av de sjutton personer vi intervjuade tyckte att det fanns ett samband mellan text och 
musik. Några uppfattade här texten som något förvirrande, men kände ändå att de förstod 
innebörden och känslorna som texten innehöll tack vare de övriga ljuden; 
 
Enligt texten så har några fortfarande mänskligheten i behåll. De minns, hoppas och lider. 
Men personerna som utsätter dem för våld försöker göra allt de kan för att ta allt ifrån dem. 
Kanske är det det de har gjort när de låst in dem i en mörk, kall källare där de torteras och 
dödas (Bilaga 3, Intervju 4). 
 
Musiken har mer styrka än texten, mest på grund av sättet texten läses på, texten blir lite väl 
komplicerad. Musiken hjälper dock till med att definiera känslan (Bilaga 3, Intervju 10). 
 
De ledord vi valde för denna produktion var:  
 

• Orolig 
• Upphetsad 
• Ljus 

 
Orolig var det ord som vi ville förmedla som också lyckades förmedla. Bilder av tortyr och att 
vara fängslad var sådant som nämndes och många personer kände ett obehag. Hundskall och 
skrik var några av de ljud som identifierades och ansågs bidra till denna känsla.  
 
Den bild som skulle förmedlas var av en person som sitter fängslad i en mörk cell och det 
ända som hörs är ljudet från celler bredvid där människor torteras. Ljud som symboliserar 
vattendroppar användes för att ge en mörk och fuktig känsla, som att man befinner sig en 
källare. Hjärtljud används för att ge en känsla av stress. Detta hjärtljud ökar i takt samtidigt 
som omgivningens ljud intensifieras för att tillslut mynna ut i ett lugn. Detta för att 
symbolisera att när allt hopp är ute fokuserade människor på något positivt, ett litet uns hopp. 
 
Känslan av att vara fängslad var något som många av den intervjuade personerna uppfattade. 
Däremot var slutet, där vi ville symbolisera hopp om räddning, något som inte riktigt kom 
fram. Vissa personer uppfattade detta som psykiskt jobbigt och vissa tänkte sig detta som att 
någon dog. Men o andra sidan kan kanske döden ses som en rädding och att en person som 
utsatts för tortyr och fångenskap till slut slipper detta och får ro.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Denna del av uppsatsen behandlar uppsatsens syfte och problemformulering genom en 
diskussion. Vi kommer här att diskutera hur vi använt oss av den teoretiska kunskap vi 
inhämtat i praktiken, för att därefter för en sammanfattande diskussion kring hur ljud kan 
användas för att kommunicera känslor och stämningar.  

6.1 Ljudläggning i praktiken 
Genom teorin har vi i praktiken kunnat utforma produktioner som innehåller element som är 
påstådda att styra känslor åt ett visst håll, ofta genom associationer. Vi ska under denna rubrik 
koppla ihop teorin med våra produktioner och kolla på vilka element som användes för att 
förmedla känslor. 
 
Enligt Dykhoff (2002) kan man använda sig av musik som ett sätt att framkalla associationer 
då de flesta upplever känsloassociationer till olika musikstycken. Däremot menar Jonsson 
(2003) att man ska vara säker på sin målgrupp så att, till exempel sociokulturella skillnader, 
inte separerar två personers uppfattning om en sak. 
 
Vi har i produktionerna 1, 3 och 4 använt oss av melodier för att på olika sätt förstärka en viss 
känsla, i dur för att gestalta något glatt samt i moll för en nedstämd känsla, då dessa känslor 
med största sannolikhet utgör grunderna för vad våra åhörare associerar med dur och moll. 
 
Förutom auditiva associationer så är takt och tempo ett viktigt redskap för att styra lyssnaren 
och dennes känslomässiga uppfattning. Enligt Vickhoff (2008) så är det förutsägbarheten i en 
takt som gör att människan kan finna en trygghet i den. Om ljuden däremot är oregelbundna 
så tar man bort den känslan och kan därför bidra till att lyssnaren blir osäker och mer alert. 
Även Dykhoff (2002) menar på att oregelbundna ljud samt ett högt tempo skapar oro och 
stresskänslor, då tempo har en tydlig koppling till människans hjärtslag och puls. 
 
Produktion 2 är ett exempel på när takt används. De marscherande stegen är tillsammans med 
trumslagen nästan uteslutande det enda som hörs genom hela produktionen, den fasta takten 
ger en trygghet i form av förutsägbarhet, men ljudassociationen till folk som marscherar 
bidrar till en osäkerhet. Produktion 5 innehåller inte så många element, men bidrar till känslan 
av osäkerhet genom de slumpvisa abstrakta ljuden. Bryngelsson (2006) skriver att 
användningen av abstrakta ljudmiljöer kan vara effektiv för att framkalla starka känslor då 
hjärnan inte kan koppla till något konkret och tvingas därför associera till något baserat på 
personen ifråga och dennes erfarenheter. 
 
Produktion 6 är den produktion där musik aldrig förekommer. Det gjordes försök att 
komponera olika melodier med en rad olika instrument, men i slutänden passade ingen musik 
in i produktionen då det motverkade händelseförloppet genom att ta fokus ifrån det. Dock är 
musiken inget måste då atmosfärljuden kan räcka till för att gestalta en plats och en stämning. 
Dykhoff (2002) tar upp att en bra, alternativ, metod kan vara att använda sig av icke-
dietetiska ljud, alltså ljud som inte ligger centralt i handlingen men ändå bidrar till ljudmiljön, 
som till exempel trafikljud för att visa att det finns en stor väg i närheten. Problemet som 
uppstod med musiken är detsamma som Dykhoff tar upp när han skriver om det problem som 
kan uppstå när man blandar musik med atmosfärljud, och att det kan resultera i att 
produktionen kan kännas oskarp och stökig. 
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Produktion 3 skiljer sig från resterande produktioner på det sättet att berättarrösten behåller 
samma sinnestämning och positiva känsla som musiken under hela stycket. Skillnaden ligger i 
att det som berättas börjar som något positivt, men ändras i slutet till något hemskt och 
negativt. Vickhoff (2008) skriver om ett experiment som gjordes under en undervisning av 
filmmusik där den glada musiken i en stumfilm som skulle förstärka det tragikomiska i en 
clowns beteende ändrades mot en musik av en mer sorgsen och tragisk karaktär. Detta 
resulterade i sin tur att publiken upplevde det som om de var den tragiska lilla clownen istället 
för att skratta åt honom, vilket var den ursprungliga versionens avsikt. 
 
På samma sätt valde vi att utföra vårt experiment på produktion 3, med mening att förstärka 
det otäcka slutet genom att påtvinga ångest i åhöraren, då denne först vaggas in i en falsk 
trygghet.  
 
På både produktion 1 och 3 återfinns ljudet av vatten och olika former av vågskvalp, 
alternativt porl, där skillnaden är att de symboliserar två olika saker. I produktion 1 
symboliserar vattnet en ödesmättnad, medan det i produktion 3 symboliserar frihet. Schafer 
(1994) skriver att ljudet av ett stilla vågskvalp kan ge en känsla av välbehag och trygghet. 
Vidare skriver han även att vatten både kan symbolisera något tryggt och rofyllt, samtidigt 
som det kan ses som otämjbart och farligt. 
 
Samtliga produktioner har berättarrösten som gemensam nämnare, dock så skiljer sig 
sinnesstämningen åt beroende på produktion. Enligt Bryngelsson (2006) så fyller en Voice-
over, som den även kallas, en viktig funktion eftersom den har en naturlig tendens att dra till 
sig publikens uppmärksamhet precis som sångrösten gör i musik. Vickhoff (2008) tillägger att 
människan har en förmåga att återge och tolka känslostämningar i rösten.  
 
Den största skillnaden mellan produktionernas voice-over är, som tidigare nämnts, på 
produktion 3. Bryngelsson (2006) tar upp att berättarrösten kan påverka oss på olika sätt 
genom förhållandet mellan rösten, språket och filmen. Problem kan uppstå om röstens ton 
skiljer sig från filmens känsla. Vi har i det här fallet medvetet ändrat förhållandet mellan 
rösten och den övriga produktionen för att använda oss av det problem som uppstår och 
förvandla det till en känslomässig förstärkning i produktionen. 

6.2 Sammanfattande diskussion 
I samtliga produktioner som vi gjorde lyckades vi förmedla en liknande känslostämning till 
majoriteten av de personer vi intervjuade. Efter det att vi läst igenom den text, som sedan 
skulle ljudläggas, skapade vi oss en bild av vilka känslor vi kände. Därefter använde vi i 
grunden ljud som vi associerar till denna känsla. Exempelvis ville vi i produktion 3 skapa en 
känsla av sommar och valde ljud som påminner om en porlande bäck och fågelsång. Då de 
personer vi intervjuade till stor del delar vår kulturella bakgrund fick de samma associationer 
med dessa ljud och många kände av denna somriga känsla, Jonsson (2003) menar att det 
annars kan uppstå svårigheter att nå ut till publiken om inte alla delar någon form av kulturellt 
liknande bakgrund. Vi såg även ett tydligt samband mellan vad vi upplevde när vi skapade 
våra produktioner gentemot vad lyssnarna hade för uppfattning efter att de hört dessa och 
delat med sig vid intervjuerna, till största delen stämde båda sidors uppfattningar och 
associationer. Dock fanns det ett mindre antal uppfattningar som skiljde sig helt från den 
ljudbild vi hade som mål att skapa. Känslorna stämde oftast in, men ljudlandskapen kunde 
skilja sig åt markant. 
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Schafer (1994) skriver om att naturljud överlag är ljud som många människor starkt kan 
associera till och dessa ljud har fungerat bra för oss i våra ljudmiljöer. För att gestalta en kylig 
ödslighet har vi till exempel använt vind. Vind är ett ljud som vanligtvis inte låter som mycket 
och det är något som de flesta har någon typ av erfarenhet av. Ifall man kan höra vind är detta 
ofta ett tecken på att det blåser mycket och då är det också ofta kallt. I kombination med 
exempelvis metallgnissel, ett annat ljud som vanligtvis inte låter så mycket, skapas ett intryck 
av ensamhet och ödslighet då ljud som brukar överrösta dessa ljud nu saknas. 
 
Rytm och odefinierbara ljud är också det element som vi använt oss av och sett resultat på att 
det fungerar att uppnå en viss typ av känsla med. Människan tenderar till att vilja definiera det 
som upplevs. Om hon inte lyckas hitta ett mönster eller reda ut vad som upplevs skapas lätt en 
otrygg känsla, enligt Vickhoff (2008). Detta var något vi använde framför allt i produktion 5. 
Det var flera av personerna vi intervjuade som kände en obehagskänsla när de lyssnade på 
denna ljudbild, en känsla de inte riktigt kunde sätta fingret på. 
 
Genom att känna sin publik, den målgrupp som riktar sig mot, är det effektivt att använda 
ljudmässiga symboler och ljud som associerar till något. I bland annat produktion 4 använde 
vi oss av ljudet från måsar för att leda tankarna till ett hav. Nu var det så att många av de 
personer vi intervjuade också associerade detta ljud med hav. Ifall vi frågat någon som aldrig 
hört en mås kanske de inte alls hade tänkt på hav, precis som Dykhoff (2002) tar upp.  
 
Människan har en förmåga att tolka en mänsklig röst och identifiera en känslostämning. När 
vi i produktion 3 använde oss av en positiv känsla i uppläsandet av texten som i sig var 
negativ, upplevde många intervjupersoner ett obehag. De blev förvirrade och irriterade när 
rösten glatt sa att en person blivit våldtagen och mördad. Detta kan ses som ett tecken på att 
den mänskliga rösten är något som vi lyssnar till och som vi skapar oss en känslomässig bild 
efter. Ifall rösten låter trygg känner vi oss trygga. Bryngelsson (2006) skriver att när denna 
trygga röst helt plötsligt säger något känslomässigt motsägelsefullt vet vi inte hur vi skall 
reagera. 

6.3 Vidare forskning   
I våra produktioner hade vi nu med en röst som läste upp den text vi utgick ifrån när 
ljudbilderna skapades. Detta kan ha bidragit till att många intervjupersoner uppfattade samma 
känsla som vi ville förmedla. Genom att höra det som sades kanske några personer uppfattade 
det vi ville förmedla som de kanske inte skulle gjort om det enbart hade varit ljud de hört. Ett 
naturligt steg härifrån vore att försöka förmedla känslor enbar med ljud, alltså utan någon röst 
som säger vad som händer. 
 
Ytterligare en sak som skulle vara intressant att titta på, är om kulturella skillnader spelar en 
avgörande roll hur ljud uppfattas. Det skulle vara intressant att låta personer som inte alls 
delar vår kulturella bakgrund att lyssna på våra verk och svara på våra frågor kring hur 
produktionerna uppfattas.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Texter 
Text 1 
" D e n  s y m b o l i s k a  u t r o t n i n g e n s  f u n k t i o n  m ö j l i g g ö r  a t t  
k r o p p a r n a  - r e d a n  e l i m i n e r a d e  s o m  m a t e r i a -  o c k s å  
f ö r s v i n n e r  s o m  s y m b o l ,  o c h  p å  d e t  s ä t t e t  g å r  k a p a c i t e t e n  
a t t  b e h å l l a  d e s s a  s o m  m i n n e  f ö r  a l l t i d  f ö r l o r a d . "  
 
D a n i e l  F e i e r s t e i n  
 
Text 2 
“ D e r a s  n a m n  o c h  e f t e r n a m n  b l e v  e r s a t t a  m e d  e t t  n u m m e r .  
L e v a n d e  m ä n n i s k o r ,  s o m  r e d a n  h a d e  t a g i t s  i f r å n  d e  
l e v a n d e s  v ä r l d ,  f ö r s v a n n  p å  d e t  s ä t t e t  o c k s å  i f r å n  s i g  
s j ä l v a  g e n o m  e n  " t ö m n i n g s p r o c e s s "  v a r s  s y f t e  v a r  
a t t  s u d d a  u t  m i n s t a  s p å r  a v  m ä n s k l i g h e t .  K r o p p a r  u t a n  
i d e n t i t e t ,  a v l i d n a  u t a n  l i k  e l l e r  n a m n :  f ö r s v u n n a . "  
 
( U r  A b u e l a s  d e  p l a z a  d e  M a y o s  h e m s i d a )  
 
Text 3 
G i u s e p p i n a  P a s q u a l i n o  d i  M a r i n e o  k a l l a d e  s i g  f ö r  
P i p p a  B a c c a .  T i l l s a m m a n s  m e d  e n  a n n a n  k v i n n l i g  k o n s t n ä r  
p l a n e r a d e  d e  e t t  p e r f o r m a n c e p r o j e k t :  a t t  l i f t a  f r å n  M i l a n o  
t i l l  L i b a n o n  k l ä d d a  i  f u l l  b r u d u t s t y r s e l .  D e  k a l l a d e  
s i g  " B r u d a r  p å  t u r n é " .  
 
S y f t e t  v a r  a t t  v i s a  a t t  d e t  g i c k  a t t  l i t a  p å  m ä n n i s k o r .  
 
Text 4 
. . . " s å g  d e  d ö d a  m ä n n e n ,  d e  d ö d a  k v i n n o r n a ,  d e  d ö d a  
b a r n e n  s o m  s k u l l e  s l ä n g a s  i  h a v e t  l i k t  r u t n a  b a n a n e r "  
U r  " 1 0 0  a ñ o s  d e  s o l e d a d / 1 0 0  å r s  e n s a m h e t " .  G . G .  M a r q u e z  
 
Text 5 
" B e t r ä f f a n d e  s a m h ä l l e t ,  b ö r j a d e  d e t  r o t a  s i g  e n  k ä n s l a  a v  
u t s a t t h e t  o c h  f r u k t a n .   
V e m  s o m  h e l s t  k u n d e  r å k a  i l l a  u t  i  d e n  o ä n d l i g a  
h ä x j a k t e n .   
 
V i s s a  g r e p s  a v  e n  f ö r s k r ä c k l i g  å n g e s t ,  a n d r a  t e n d e r a d e ,  
m e d v e t e t  e l l e r  e j ,  a t t  r ä t t f ä r d i g a  t e r r o r n .  
N å g o t  m å s t e  d e  h a  g j o r t ,  v i s k a d e s  d e t ,  s o m  o m  d e t t a  
k u n d e  r ä t t f ä r d i g a  d e  m a k a b r a  ” g u d a r n a s ”  b e s l u t .  
D e  f ö r s v u n n a s  b a r n  o c h  f ö r ä l d r a r  s t i r r a d e s  u t  s o m  o m  d e  
v o r e  p e s t s m i t t a d e "   
 
Ur "Aldrig mer" Prolog från Conadep/Ernesto Sabato 



 

Text 6 
" A l l a  d r a b b a d e s  a v  s a m m a  ö d e :  f a c k l i g a  r e p r e s e n t a n t e r  
s o m  k ä m p a d e  f ö r  b ä t t r e  l ö n e r ,  u n g d o m a r  f r å n  e l e v r å d ,  
j o u r n a l i s t e r  s o m  o g i l l a d e  d i k t a t u r e n ,  p s y k o l o g e r  o c h  
s o c i o l o g e r  e f t e r s o m  d e r a s  y r k e  k l a s s a d e s  s o m  
" m i s s t ä n k s a m m a ” .  P a c i f i s t e r ,  n u n n o r  o c h  p r ä s t e r  s o m  
s p r i t t  J e s u s  l ä r d o m a r  i  s l u m k v a r t e r e n . . .  o c h  d e r a s  
v ä n n e r . . .  o c h  v ä n n e r s - v ä n n e r ,  s a m t  d e  s o m  b l e v  a n g i v n a  
p å  g r u n d  a v  p e r s o n l i g  h ä m n d  o c h  g e n o m  f o l k  s o m  b l e v  
t o r t e r a d e " .   
 
P r o l o g  t i l l  " N U N C A  M A S " , e n  u t r e d n i n g  a v  C O N A D E P .  
 
Text 7 
" d e t  v a r  t r o t s  a l l t  i n d i v i d e r ,  i n t e  s a k e r ,  s o m  b e h ö l l  
a t t r i b u t  s o m  e n b a r t  ä r  m ä n s k l i g a  e g e n s k a p e r :  l i d a n d e t  
g e n o m  t o r t y r e n ,  m i n n e n  a v  d e r a s  m ö d r a r ,  b a r n  e l l e r  f r u a r ,  
d e n  o ä n d l i g a  s k a m m e n  i n f ö r  d e  o f f e n t l i g a  v å l d t ä k t e r n a .  
 
G r i p n a  a v  å n g e s t  o c h  s k r ä c k  m e n  ä n d å ,  o c h  k a n s k e  j u s t  
d ä r f ö r ,  l y c k a d e s  u n d a n g ö m m a  e t t  k o r n  a v  e n  g a l e n  
f ö r h o p p n i n g  i  n å g o t  a v  s j ä l e n s  h ö r n " .           
 
U r  " A l d r i g  M e r " . . .  



 

8.2 Bilaga 2 - Ordlista 
 



 

8.3 Bilaga 3 - Intervjuer 
Intervju 1 
 
Produktion 1 
1. Allvarlig, vemodig, dyster 
2. Ligger i en eka på öppet hav och stirrar på himlen. Måsar som surrar runt mitt huvud inte 
helt olikt myggor på sommaren. Jag känner en stark saknad över något nyligen förlorat. 
3. Vansinnigt allvarligt, inte helt olikt musiken å sin sida. Vad ljudet av vatten har med texten 
att göra går för mig inte att fastställa. Men att orden allvarlig, vemodig och dyster även passar 
in på texten påstår jag med säkerhet. 
 
Produktion 2 
1. Våldsam, kraftfull, allvarlig. 
2. Vreden marscherar in på förblindade människors torg. Någonting våldsamt och bestialiskt 
vilar i närheten, på väg att rycka fram. Kyla och råa vindar sprider ut som gift i natten. 
3. Krigets vindar blåser i såväl text som musik. Musiken är kall, naken och steril såsom 
människorna som berövats som identitet såväl som sin mänsklighet. 
 
Produktion 3 
1. Avspänd, drömmande, mjuk. 
2. Känslor som sedan länge glömts bort förefaller inte längre lika hemska som de en gång var. 
Sånt som händer hela tiden, inget att bry sig om, det är ju långt härifrån i alla fall. Jag känner 
mig bedövad inför andras olycka, drömmer mig iväg till en annan plats istället. 
3. Texten handlar om nåt som säger emot musiken på ett groteskt sätt, även killen som läser 
texten förefaller på annat humör än texten. Vilket ger en oerhört stark effekt i detta fall. 
 
Produktion 4 
1. Stormande, vemodig, lidelsefull. 
2. De slängdes ut från stormhärjade klippor som sopor. Himlen fäller tusentals tårar, och 
måsar och vind skriker förbi. Havet slukar allt som saknar bäring. Änglarna spelar en stilla 
sonat. 
3. Kopplingen mellan havet och måsar samt vind känns naturlig. Texten är lika melankolisk 
som musiken, någonting spöklikt vilar över arrangemanget. 
 
Produktion 5 
1. Kraftfull, rasande, lidelsefull. 
2. Människor slits ut från sina hem och torteras på öppna gator. Människor slits isär på öppna 
gator. De demonlika känslor som sprider hos helt vanliga människor förefaller fullständigt 
vansinniga. Människor som inte längre betraktas som människor utan snarare som ohyra. 
Sådana skall också tas om hand om som ohyra. 
3. Musiken i detta styck är oerhört mörk och fasanfull, framförallt skriken som dånar i djupet, 
man kan verkligen föreställa den terror som beskrivs i texten. 
 
Produktion 6 
1. Stilla, allvarlig, otyglad. 
2. Specialförband åkte från dörr till dörr och ömsom grep ömsom misshandlade människor 
brutalt. Ett otyglat hat som blåser genom gatorna. Då allt kan verka lugnt på ytan, så gömmer 
sig mörka andar i nattens mörker. 



 

3. På något sätt fortsätter livet, men under ytan går ingen säker, alla kan uppfattas som ett hot. 
I skydd av mörkret kan vem som helst tas om hand om. 
 
Produktion 7 
1. Vild, rasande, spöklik. 
2. Nere i mörka källare kan få fram vad som helst. Nere i mörka källare kan man göra vad 
som helst. Nere i mörka källare hörs intet utåt. Nere i mörka källare finns inte människor. 
Nere i mörka källare finns inget hopp? 
3. Nere i mörka tortyrkammare kan man inte undkomma sitt öde utan att döma sig själv. 
Mänskligheten är nedbruten till ett vidsint djur som inte gör skillnad på någon. Kan man ha 
råd att hoppas… 
 
Intervju 2 
Produktion 1 
1. Sorglig, olycklig, allvarlig 
2. Jag känner det som att allt hopp är ute. Får lite känslan av att slutet är nära och döden står 
för dörren. Får mig att tänka på begravningar och öde landskap. 
3. Stor koppling då det som berättas är, enligt mig, lika sorgset som melodin. 
 
Produktion 2 
1. Våldsam, krigisk, olycklig 
2. Av den här musiken och prtatet får jag lite samma känslor som från den första låten, 
skillnaden är att jag blir mer förbannad. Musiken får mig lite att vilja lägga benen på ryggen 
och springa iväg. Känns som det är en fara som närmar sig. 
3. Även här en stark koppling. Det som sägs gör mig lika förbannad som bara musiken gör 
mig. 
 
Produktion 3 
1. Stilla, drömmande, lätt 
2. Jag känner mig lugn och rofylld. Förknippar lite ljudet av vågor med en ljus sommardag. 
Det känns som att det finns väldigt lite att bekymra sig över. 
3. Till en början tyckte jag att det passade ganska bra ihop tills "hon blev våldtagen och 
mördad". Då kändes musiken mer olustig och konstig. 
 
Produktion 4 
1. Vemodig, orolig, dyster 
2. För mig är detta musik som får mig att tänka på sorgliga saker och mörka moln. Ljudet av 
klockor får mig även att associera till kyrkogårdar och begravning. Musik som helt enkelt får 
mig nedstämd. 
3. Bra koppling eftersom han pratar om död och att slänga kroppar i havet. För mig är det 
precis vad musiken får mig att tänka på. Död och hav. 
 
Produktion 5 
1. Vemodig, underlig, orolig 
2. Musiken gör mig orlig då jag inte riktigt vet var jag har den, om man kan beskriva det så. 
Den är lite mystisk och får mig att tänka "det okända". Tycker också att den på nått sätt att 
den mot slutet blir lite avslappnande. 
3. Dialogen som hörs har även här bra koppling till melodin. 
 
Produktion 6 



 

1. Vild, våldsam, krigisk 
2. Den här musiken får mig verkligen att vilja lägga benen på ryggen. Den får mig väldigt 
stressad. Ljuden i slutet av den förknippar jag väldigt mycket med krig och oroligheter. 
3. Eftersom personen pratar om folk som blivit torterade och diktatur, saker som jag 
förknippar med samma saker som jag förknippar själva slutet av låten med så tycker jag de 
passar bra ihop. 
 
Produktion 7 
1. Sorglig, dyster, orolig 
2. Det här tycker jag är jobbig musik att lyssna på. Den innehåller väldigt mycket jobbiga ljud 
och är orolig. Musik som jag förknippar med skräckfilmer, kanske eftersom jag tycker att den 
är ganska oförutsägbar. 
3. Tydlig koppling, eftersom det som sägs är lika otrevligt att lyssna på som resten av ljuden. 
 
Intervju 3 
Produktion 1 
1. Dyster, Stilla, Olycklig 
2. Får en helhetsbild om att låten är dyster och mörk med dova toner tillsammans med 
kyrkklockorna frambringar det minnen om en bortgången kompis. Samtidigt förknippar jag 
vattenljudet med att sitta i en gungande båt och på en stilla sjö och njuta av fiske. 
3. Texten känns ganska otydlig, förvirrande och även den frambringar dysterhet så den är i 
samklang med de övriga ljuden. 
 
Produktion 2 
1. Krigisk, Stormande, Kraftfull 
2. Låten är rytmisk och känns nästan tagen ur någon film där trupper marscherar mot något 
stort slag. Jag ser horder med soldater framför mig som utstrålar en stor kraft som kommer att 
släppas lös inom kort och bringa förödelse. 
3. Jag vill minnas att texten antydde på mänsklighetens undergång och krig känns som en stor 
del i detta som jag tycker låten anspelar på. 
 
Produktion 3 
1. Glad, lekfull, lätt 
2. Låten känns somrig på något sätt med porlande vatten, kvittrande fåglar och sköna 
stämmor, som om man är ute och går i naturen och inte har några bekymmer. 
3. Till att börja med kändes det rätt med utflykten som en trevlig promenad någonstans i 
sommarsolen tills berättaren nämnde våldtäckt och mord, då kändes det som helt fel låt. 
 
Produktion 4 
1. Dyster, Underlig, Orolig 
2. Ser en tråkig höstdag vid stranden framför mig och en ensam kvinna som går längs med 
stranden och inväntar någonting hemskt.  
3. Jag la knappt märke till orden. 
 
Produktion 5 
1. Drömmande, underlig, allvarlig 
2. Konstig låt som jag egentligen inte förknippar något med, ganska abstrakt och på så sätt 
som drömmar kan vara. Samtidigt är den väldigt dov som man ibland kan tycka att folk gör 
sin röst till när de ska säga något viktigt.  
3. Enda kopplingen jag känner är att texten är like mörk som låten är dov. 



 

 
Produktion 6 
1. Stilla, Spöklik, Våldsam 
2. Jag tycker att det kan kännas skönt att sitta ensam i min bil och bara köra och känna mig 
avslappnad och känner då ibland hur lugn och rofylld man är. I mitten och i slutet av låten 
väcks man upp ur sin egen värld och blir slungad in i en jakt mitt i natten i någon skog som 
slutar i ett våldsamt mord. 
3. Känns inte som att det finns någon koppling alls. 
 
Produktion 7 
1. Stormande, Otyglad, Spöklik 
2. Första tanken är serien lost, ser ganska många scener ur serien framför mig direkt. Känns 
som att man slängs fram och tillbaka i sinnet. I slutet lugnar det ner sig och det känns som om 
man har sprungit en lång sträcka och är väldigt andfådd och förvirrad, vet inte vad som ska 
hända härnäst.  
3. Känner ingen koppling.  
 
Intervju 4 
Produktion 1 
1. Lidelsefull, Olycklig, Vemodig 
2. Det känns lite orientaliskt. Vattnet skapar lugn, men sågen/gnisslet känns obehagligt. Det är 
något som inte stämmer vilket skapar obehag.  
3. Textens innehåll känns vemodigt och lite uppgivet vilket stämmer överens med musiken. 
Hopplösheten i att minnena är förlorade. Men eftersom de är borta kan man ju inte heller sörja 
dem vilket kanske känns i vattnet och harpan (?). Men nånting är ju fel och det märks i 
gnisslet.  
 
Produktion 2 
1. Våldsam, Ödesmättad, Krigisk 
2. Det känns mörkt och hotfullt. En trupp med soldater närmar sig. Det taktfasta 
marscherandet gör att de känns som en enhet, något övermäktigt, omöjligt att klara sig undan. 
3.  När man tänker på texten kan man tycka att det är de identitetslösa människorna som  
marscherar. Som blivit som robotar utan individualitet och som montont går mot sin 
undergång. Känns lite storebror-aktigt. 
 
Produktion 3 
1. Behaglig, Ljus, Mild 
2. Det känns ljust och lätt. Det porlande vattnet känns somrigt och lekfullt. Det känns som att 
trubaduren sitter vid en bäck och har det rätt bra. Däremot känns sången lite klagande på 
något avlägset sätt. 
3. Till en början stämmer musiken bra överens med texten. Det låter ju fint att de ska lifta och 
tro på godheten i människor. Men att hon sedan blivit våldtagen och mördad står ju i stark 
kontrast till musiken. Men det är kanske det som gör det häftigt och tar det till en ny nivå. Det 
är oväntat och man blir chockad. Musiken kanske speglar hur många kanske tänker, att det 
finns mycket ondska i världen och att det inte går att göra något åt det, så det kanske är bäst 
att försöka vara glad. Dum och glad. 
 
Produktion 4 
1. Dyster, Orolig, Spöklik 



 

2. Fiskmåsarna gör att det känns som att man är vid havet. Vinden viner, det känns kallt. Men 
kyrkklockorna gör att man lika gärna skulle kunna vara på en kyrkogård. Det är mörkt. 
3. Text och musik stämmer bra överens på temat död. Fiskmåsarna och vinden passar till att 
de skulle slängas i havet. Den dystra, sorgliga texten blir mer hotfull och spöklik med 
musiken. 
 
Produktion 5 
1. Dyster, Orolig, Olycklig 
2. Skriket i bakgrunden är riktigt hemskt, ångestframkallande. I övrigt är musiken väldigt 
tillbakadragen. Lite space-aktig känsla med reverbet. Käns som trollformler eller besvärjelser 
som viskas fram.  
3. Skriken stämmer överens med häxjakten. Jag vet dock inte vad viskningarna ger för känsla 
riktigt. Det känns inte som att viskningarna kommer från de som pekar ut häxorna, utan som 
sagt mer som besvärjelser eller böner av något slag. 
 
Produktion 6 
1. Allvarlig, Våldsam, Rasande 
2. Någon stormar ett hus, slår in dörrar och skjuter de som är där inne. De letar igenom huset 
och åker sen snabbt därifrån. Det känns hotfullt, men det går snabbt. Det är ingen som skriker 
eller gör motstånd, det känns självklart på något sätt. 
3. Texten stämmer bra överens med ljudet. En familj som på något sätt gjort något "fel" skall 
nu tas omhand och rensas bort. 
 
Produktion 7 
1. Orolig, Våldsam, Otyglad 
2. Bruset gör att det känns obehagligt. Den stegrande tonen till klimax, och sedan speldosan 
och andningen i bakgrunden är väldigt kuslig och psykologiskt jobbig. Vattendropparna 
känns som att de kommer inifrån en källare, kallt och rått. Är det någon som är instängd? 
Hundskallet framkallar obehag. Någon görs illa, och dör till slut. 
3. Enligt texten så har några fortfarande mänskligheten i behåll. De minns, hoppas och lider. 
Men personerna som utsätter dem för våld försöker göra allt de kan för att ta allt ifrån dem. 
Kanske är det det de har gjort när de låst in dem i en mörk, kall källare där de torteras och 
dödas. 
 
Intervju 5 
Produktion 1 
1. Ödesmättad, Sorglig, Underlig 
2. Vågskvalpet och gitarrplinket framkallar hos mig en känsla av lugn och harmoni. Gnisslet 
tillför en mer sorgsen och ödesmättad känsla. Tempot känns avslappnat men ändå drivande. 
3. Naturljuden känns kopplade till musiken på så vis att de passar till känslan som orden 
”materia” samt ”minnen” väcker. 
 
Produktion 2 
1. Allvarlig, Våldsam, Krigisk 
2. Får känslan av Hitlers trupper som marscherar, förintelseläger. Känns väldigt otrevligt, 
tänker på obevekligt våld. Musiken och de marscherande stegen känns som att de går mot ett 
ödesdigert mål. 
3. Texten känns kopplad för att den till ljudet av marschsteg beskriver de presumtiva 
fångarnas bortrövade identitet. 
 



 

Produktion 3 
1. Avspänd, Behaglig, Ljus 
2. Får av musiken en behaglig känsla. Känslan för musiken krockar dock helt med texten. 
Uppläsarens lättsamma röst och uttryck förvirrar när man hör innehållet. 
3. Texten känns inte kopplad till musiken överhuvudtaget, de passar inte alls ihop, man blir 
förbryllad och irriterad. 
 
Produktion 4 
1. Ödesmättad, Sorglig, Allvarlig 
2. Känns tungt och allvarligt. Inga stora förändringar i musiken, därav stannar man kvar i 
känslan. Får en sorgsen sinnesstämning. 
3. Texten är bra kopplad till musiken då den passar ihop med den tunga känsla man får. 
 
Produktion 5 
1. Spöklik, Dyster, Allvarlig 
2. Ger ett kusligt intryck med små medel. Känns dock lite för tunt för att väcka några starkare 
känslor. Inga överraskningar i musiken. 
3. Texten kopplas på så vis att den är lika tragisk som musiken är lite kuslig. 
 
Produktion 6 
1. Krigisk, Orolig, Dyster 
2. Upplever inte mycket till musik utan istället ljud. Ljudet känns som någon form av gäng- 
kriminalitet, t.ex. inbrott. Jagande polishundar. Känns hårt och kallt. 
3. Texten känns kopplad till musiken/ljudet men på ett annat sätt än man först upplever det. 
Nu istället känslan av förföljelse av människor. 
 
Produktion 7 
1. Krigisk, Orolig, Dyster 
2. Känns som en fortsättning på föregående (nr 6). Får samma känsla som då. Stycket får ju 
dock ett helt annorlunda slut som känns både vemodigt men samtidigt med ett uns av 
hoppfullhet. 
3. Texten känns kopplad i känslan av musiken, på samma sätt som i föregående stycke. 
 
Intervju 6 
Produktion 1 
1. Allvarlig, Stilla, Upphöjd 
2. Ett dröjande ögonblick. Svävande och svallande tonalitet. En melankolisk, dröjande 
verbalitet. 
3. Jag upplever textens ord som hotfull, musiken mer meditativ och rogivande; detta vid en 
närmar eftertanke. 
 
Produktion 2 
1. Ödesmättad, Våldsam, Krigisk 
2. En tilltagande hotfullhet. En beskrivning av maktens språk. En Orwellsk framtidsvision. 
3. En tilltagande hotfullhet som leder tankarna till ett totalitärt samhällssystem där ljudbilden 
allt mer understryker uppläsningen i form av ett taktfast stöveltramp. 
 
Produktion 3 
1. Lekfull, Medryckande, Lätt 



 

2. Motsägelsefull känsla. En luftig melodi med sommarlycka. Oproblematisk problematik. En 
upplevelse av kluvenhet. 
3. Man känner en motsägelsefull känsla när textens innehåll går in. Detta i kontrast till 
textens innehåll. 
 
Produktion 4 
1. Drömmande, Dyster, Ödesmättad 
2. Ett ödesmättat scenario. Hotfullhetens monotoni. En drömsk, hotfull stillhet. 
3. Jag känner en drömsk, monoton hotfullhet. Ödesmättad och kvardröjande. 
 
Produktion 5 
1. Underlig, Vemodig, Olycklig 
2. En hotfull föga munter dystopi. Varat som en mardröm. Någonting har tagit över. 
3. Känslan av ett samhälle som tagits över av ett hotfullt yttre. 
 
Produktion 6 
1. Allvarlig, Kraftfull, Våldsam 
2. Vaktpatruller som anfaller. Hundar som jagar. Maktapparatens upprätthållande. 
3. Den råa maktens utövare och den lilla ensamma människan, sårbar i ett totalitärt system. 
 
Produktion 7 
1. Sorglig, Kraftfull , Religiös 
2. Att behålla en gnutta humanitet. Att göra motstånd mot förtryck. Att hoppas mitt i 
hopplösheten. 
3. Människans utsatthet och skörhet i form av tunna spröda speldosetoner, kanske ett hopp en 
spröd önskan om något bättre. 
 
Intervju 7 
Produktion 1 
1. Drömmande, Vemodig, Lätt 
2. Vemodigt men ändå hoppfull, alltså inte sorglig eller läskig på något sätt. Kom att tänka på 
ett hav med en ensam människolös båt som sakta guppar fram. Kom att tänka på naturen. 
3. Upplevde inget jättestort samband mellan låt och text, snarare påverkade musiken mina 
känslor att tycka att även texten var vemodig mm. 
 
Produktion 2 
1. Våldsam, ödesmättad och kraftfull. 
2. Gav stark obehagskänsla, såg tomma gråa människor marschera fram mot gaskammaren. 
Bilder som nog i och för sig framkallas mycket efter att ha läst och sätt om förintelsen. Men 
musiken kändes väldigt hemsk och ödesmättad, och skulle göra det även utan texten. 
3. Starkt samband mellan text och musik, såg framför mej tydligt vad som hände. 
 
Produktion 3 
1. Dyster, underlig och ljus. 
2. Lite vemod i musiken, men mest ljust och stilla. Tänkte på vattenfall tack vare porlandet. 
3. Väldigt konstig känsla när text och musik inte stämmer överrens… Glatt uttryck i läsning, 
ljus musik men hemskt slut på texten… =) 
 
Produktion 4 
1. Upphöjd, majestätisk och dyster. 



 

2. Tänkte på kargt landskap, ensamt hus uppe på klippa med lite gräs, på ö. Vågor som slår 
mot klippor. Frid men ändå något skumt i görningen… 
3. Stämningen i text och musik densamma, dock svårt att förstå och ta till sig texten.  
 
Produktion 5  
1. Högtidlig, spöklik, ödesmättad 
2-3. Text och musik hörde ihop, med ”häxskrik” i bakgrunden. Även en känsla av cerimoni, 
antingen en övernaturlig (bilder och ord som ”naturfolk” och mystisk dyker upp ) som då 
skulle vara personen som blev dömd för häxeri, eller kanske snarare ceremonin där man 
enades om att personen skulle brännas på bål. Skum kombo när man tänker efter för musiken 
hörde till det mystiska och texten var ju emot just detta… Såg framför mej Blåkulla och 
skumma präster som slängde fram och tillbaka med rituella ljusbägare och liknande. 
 
Produktion 6 
1. Kraftfull, orolig, våldsam 
2. Tänkte hela tiden att det skulle komma en bilkrasch men det kändes som att den aldrig 
riktigt kom, bara först inbromsning, sen sönderslagning av fönster, utspridda tutningar; 
trafikljud. Redde inte ut vad som egentligen hände. 
3. Rösten kändes ödesmättad och som att han sa något läskigt när bilbromsandet kom in, 
förstärktes av att sista ordet som sas var ”torterades”.  Därför passade röst och ljud inte ihop, 
texten var egentligen inte läskig utan mer politiskt upplysande, tagen ur sitt sammanhang. 
 
Produktion 7 
1. Hittade inga ord i listan som passade förutom ”ljus” om slutet. Vill ha orden ”obehaglig” 
och ”skräckinjagande”. 
2. Kändes stressigt och kallt, lite ”störande” för hjärnan, påträngande med alla skarpa ljud. 
Obehagskänslor när ”skrik” kom in innan plingandet på slutet. Otrevligt med det skarpa ljudet 
och gav overklighetskänslor. Skönt och tröstande med metalliskt, barnsligt ljud på slutet. Som 
om något hemskt först hände, sen blev allt lugnt, tryggt och vackert; kanske kaos som ledde 
till död och sen himmelriket. Lugnet efter stormen.  
3. Hörde kanske ihop en hel del men det kändes ändå inte så, förstod inte vad texten innebar. 
Allmänhetens våldtäkt eller vad som sas kändes rätt till ljudet. 
 
Intervju 8 
Produktion 1 
1. Dyster ,Spöklik , Olycklig 
3. Ganska vemodigt. Hade en aning svårt att koppla text till musik. En känsla som dök upp 
var spökligt/spökstad. 
 
Produktion 2 
1. Allvarlig, Kraftfull, Olycklig 
3. Kändes som att den passade bättre (musik och tal). Kändes en aning krigiskt, kraftfull. 
Krigströtthet är en annan känsla. 
 
Produktion 3 
1. Avspänd, Mjuk, Lätt 
3. Roligt att se hur musiken att det inte alls känns lika dåligt som det skulle göra om man bara 
hörde talet. Passar inte riktigt ihop. Den som talar har kanske inte ett passande tonfall med 
tanke på vad han säger. 
 



 

Produktion 4 
1. Allvarlig, Dyster, Olycklig. 
3. Känns kallt, kargt, ödsligt. Passande musik motorljudet i slutet är lite märkligt. 
 
Produktion 5  
1. Lätt, stilla och underlig känns bäst men hittar inget som passar så bra då det känns 
intetsägande. 
3. Musikmässigt intetsägande, ger inget intryck. Texten är obehaglig men inte musiken, 
därför känns det inte som att det passar ihop.  
 
Produktion 6 
1. Olycklig, våldsam och kraftfull. 
2. Kom att tänka på citatet ”Först kom de…”, Wikipedia. Militärjunta, Latinamerika. 
Obehagliga polishundar. Tänker mej det i svartvitt. 
3. Passar bra ihop. 
 
Produktion 7 
2. Nationalstadion. Känns förvirrat och tryckande. Väldigt obehagligt avslut. Spontan tanke 
Latinamerika. 
3. Musik och ljud hör ihop. 
 
Intervju 9 
Produktion 1 
1. Allvarlig, ödesmättad, vemodig 
2. Musiken är kall, ödesmättad och uppgiven. Metalliska klanger som ändå mildras av skön 
gitarrmusik och vågskvalp. Kanske det ändå finns hopp?? 
3. Text och musik harmonierar 
 
Produktion 2 
1. Krigisk, sorglig, dyster 
2. Musiken ger mig associationer till krig, marscherande soldater, inbundna, allvarliga, utan 
empati, bara gå rakt fram och lyda order. Sirener som återkommer regelbunet. Taktfast, 
repeterande, okänsligt. 
3. Text och musik harmonierar absolut 
 
Produktion 3 
1. Avspänd, ljus, mjuk 
2. Musiken för mig till en vårbäck. Äntligen är vinter förbi, fåglarna sjunger och vårsippor 
tittar försiktigt upp. 
3. Text och musik stämmer inte alls 
 
Produktion 4  
1.Spöklik, orolig, dyster 
2. Musiken leder tankarna till en ödslig stad nära havet. Det känns läskigt, kallt och hotfullt. 
Vad har hänt?? 
3. Musiken tolkar texten bra. 
 
Produktion 5  
1. Allvarlig, hotfull, vemodig 
2. Musiken ger mig en känsla av rädsla, inte säga något, vara på sin vakt, någon kan se dig. 



 

3. Och det stämmer ju också på texten! 
 
Produktion 6 
1. Orolig (skrämmande) våldsam, rasande 
2. Här är det öppen jakt. Våldsamt och definitivt. Människojakt i stadsmiljö. Grått, fult, 
omänskligt! 
3. Text och musik stämmer 
 
Produktion 7  
1. Dyster, ödesmättad, vemodig (eller skräck, fasa, ensamhet) 
2. Fortfarande skrämmande, hotfullt, jakt, sirener, slutstrid. När allt är som värst vänder det 
dock och det lilla liv som finns kvar segrar och spirar 
3. Text och musik passar ihop 
 
Intervju 10 
Produktion 1 
1. Dyster, Medryckande , Rasande 
2. Det kändes som om man fick en bestämd bild. Av en dörr som öppnas och stängs i ett öde 
hus. En blåsig dag. 
3. Mycket bra koppling mellan musiken och texten, 95%. 
 
Produktion 2 
1. Orolig, Våldsam, Upphetsad 
2. En känsla av obehag och rädsla. För mig var det som en maskin som åker förbi och krossar 
allt i dess väg. Ett obehag som aldrig tar slut. 
3. De fungerade perfekt ihop. Bilden man fick i huvudet och texten som lästes matchade 
varandra. I slutet fanns ett melodiskt ljud som distraherar från huvudljudet (dunkandet). 
 
Produktion 3 
1. Avspänd, Lekfull, Underlig 
2. Mycket obehaglig, kontrasten mellan det han berättar och musiken och hur han säger det. 
Väcker irritation. 
3. För mig fungerar det tack vare kontrasten, inte för att det matchar. 
 
Produktion 4 
1. Allvarlig, Orolig, Spöklik 
2. Som en bild av en ö, rösten var gömd i musiken vilket var lite svårt. En känsla av tomhet. 
Lite spöklik känsla av fåglarna. 
3. Texten matchar med musiken i stort sätt, några detaljer stör, så som kyrkklockorna som 
förstör min bild. 
 
Produktion 5 
1. Orolig, Otyglad, Trånande 
2. Bilden jag fick var utav O-sammanhang. Jag kunde inte sätta ljudet i relation med någon 
känsla. Som att vara i en studio med något tekniskt problem. 
3. Texten och musiken hänger inte ihop. Musiken påverkar mig inte alls, särskilt inte jämfört 
med texten, musiken känns ofullständig. 
 
Produktion 6 
1. Kraftfull, Lidelsefull, Upphetsad 



 

2. En öde gata. Där någonting våldsamt händer. En bild av en ängslig plats där det finns 
mycket spänning. Jag saknar känslan av människor. 
3. Jag tycker texten passar ihop med musiken. 
 
Produktion 7 
1. Våldsam, Ödesmättad, Sorglig 
2. Jag fick en känsla utav förvirring, och med resultatet av att någon blev ledsen. Jag kände en 
oro. Den skapar en känsla av förväntan, ”vad kommer att hända sen?”. 
3. Musiken har mer styrka än texten, mest på grund av sättet texten läses på, texten blir lite 
väl komplicerad. Musiken hjälper dock till med att definiera känslan. 
 
Intervju 11 
Produktion 1 
1. Sorglig, Lidelsefull, Dyster 
2 En känsla av att en människa har gått igenom något skakande som chockat denne. 
Repetitionen i musiken känns som om personen går en väg som aldrig tar slut.  
3. Musiken fungerar mycket bra med texten. Musiken kan verka lång jämfört med texten. Allt 
beror på vad man vill få ut av lyssnandet, som i mitt fall en väntan av att något ska hända. 
 
Produktion 2 
1. Våldsam, Krigisk, Rasande 
2. En känsla av våld, ett sätt att eliminera en människa, mycket genom den tydliga och hårda 
takten som trumslagandet gör. En allsmäktig kraft som avhumaniserar en person.  
3. Bilden man fick i huvudet stämde bra med musiken. I slutet av texten blir det mer oklart då 
musiken tar över, pauserna mellan meningarna i texten bör ökas, blev lite för svårt att hänga 
med i början. 
 
Produktion 3 
1. Mjuk , Lätt, Mild 
2. Helt misslyckad, jag kan bara se ett försök att vara ironisk som misslyckas. Musiken har 
inget att göra med texten. Tycker att sättet att säga texten med musiken som är glad, inte 
fungerar på ett djupare plan. Tycker inte alls att det fungerar.  
3. Texten och musiken hör inte ihop. 
 
Produktion 4 
1. Dyster, Ödesmättad, Vemodig 
2. Associationen med havet känns stark. Jag får en känsla av en eller fler personer som tar 
farväl, kanske av någon som dog i havet. 
3. Ja, de matchar bra. Dock är det lite för tydligt med att markera med ljuden vart man 
befinner sig. 
 
Produktion 5 
1. Mjuk, Lätt , Mild 
2. Otydlighet var det första jag tänkte på. Bilden jag får är en stark kritik mot en del av 
samhället i fråga om förtryck. Bilden är svår att få i musiken bara. 
3. Fick en känsla av att musiken inte har något att göra med texten.  Musiken uppfyller ingen 
funktion i sammanhanget. 
 
Produktion 6 
1. Kraftfull, Våldsam, Rasande 



 

2. Jag fick en bild av en kidnappning, musiken säger det samma som texten, även om musiken 
i detta fall verkar vara mer effekter som ska representera texten. 
3. Dom passar bra ihop. 
 
Produktion 7 
1. Lidelsefull, Våldsam, Sorglig 
2. Obehag under hela lyssningen. Bilden jag fick var från en människa som blir torterad. 
Texten får mig att tänka på något som en frihetsberövad människa skulle tänka. Musiken 
bidrar till tortyrkänslan. 
3. Här fungerar texten och musiken mycket bra ihop. 
 
Intervju 12 
Produktion 1 
1. Dyster, Sorglig, Spöklik  
2. Jag ser framför mig ett övergivet hus vid stranden med en hammock som gungar fram och 
tillbaka. Stycket framkallar en känsla av sorg och övergivenhet. Jag får också en känsla av 
empati och eftertanke av texten som mannen läser upp.  
3. Texten "passar in" med musiken och ljudeffekterna då han talar om "utrotning" 
"eliminering" och han säger att "möjligheten att behålla dessa som minnen går för alltid 
förlorad". Musiken och ljudeffekterna ger en negativ framtoning som förstärks ännu mer av 
texten som innehåller många ”negativa” ord.  
 
Produktion 2 
1. Allvarlig, Kraftfull, Krigisk  
2. Jag ser framför mig en armé som marscherar framåt till takten av krigstrummor. Texten får 
mig att tänka på förintelsen, nazi-Tyskland och koncentrationsläger. Jag får en känsla av sorg, 
rädsla, slaveri och människans undergång från trummorna och texten.  
3. Texten och "introt" passar ihop då man får en känsla av "ingenting". Mannen talar om att 
namn blir ersatta med nummer och hela stycket känns väldigt omänskligt. Fotstegen på slutet 
ger en känsla av att det är en person som ligger bakom det texten handlar om.  
 
Produktion 3 
1. Avspänd, Lekfull, Underlig 
I början känns stycket väldigt lekfullt och somrigt. Mannen talar med en "gladare" röst än 
innan. Allt bryts av när mannen talar om att hon blir våldtagen och mördad av en man som 
plockade upp henne på vägen. Jag får en känsla av ironi. Att dom planerade att visa att det går 
att lita på främmande människor och så blir hon mördad av en främmande man.  
Texten passar in till en början men det känns väldigt konstigt när mannen med en "positiv" 
ton helt plötsligt talar om att hon blir våldtagen och mördad. Kören som följer ger en känsla 
av behaglighet men med texten som mannen läser precis innan så får man en känsla av 
förvirring.  
 
Produktion 4 
1. Allvarlig, Dyster, Underlig  
2. Jag får olika bilder av stycket. Men alla innehåller död och förödelse. Jag ser dels framför 
mig ett slagfält efter att arméer har slagits mot varandra. Döda kroppar som ligger överallt. 
Jag får också en bild av ett skepp med fångar som dödas och kastas överbord.  
3. Texten handlar mycket om död och pianot samt stråkarna ger en känsla av sorg. Allt detta 
bryts av med en känsla av underlighet och en liten gnutta humor när mannen använder 
liknelsen "likt ruttna bananer"



 

Produktion 5 
1. Lidelsefull, Olycklig, Rasande  
2. Jag får en känsla av något slags "mardröms stadie" av musiken och ljudeffekterna. Skriken 
i bakgrunden gör det hela väldigt hemskt. Jag ser framför mig en man som sitter som i trans 
medan människor dödas och torteras i bakgrunden. Som att han vill göra något åt det men inte 
kan. Det hela känns väldigt obehagligt. Bongotrummorna och den basiga stämman gör allt 
väldigt dystert och samtidigt stressigt, som att man är jagad.  
3. Jag tycker det känns som att mannen talar väldigt stressat och som jag skrev innan förhöjs 
känslan av stress och dysterhet av bongotrummorna och basen. Texten passar in mycket bra 
med musiken, man får samma känsla av både texten som musiken. Ett samhälle i kaos.  
 
Produktion 6 
1. Häftig, Våldsam, Orolig  
2. Jag ser framför mig hur en bil kör fram till ett varuhus eller en affär eller liknande och hur 
någon kliver ut och slår sönder rutan in till stället och sedan händer något som dom inte har 
räknat med. När jag lyssnar på texten får jag en känsla av att bilen som kör fram kommer för 
att hämta någon då det känns som att det är det mannen talar om. Men i det stora hela så 
känns det inte som att det är scenariot då det är för få fotsteg för att det skulle vara en grupp 
människor, samt att man inte hör några röster.  
3. Jag tycker inte texten passar så bra in med musiken och ljudeffekterna. Det känns som att 
mannen talar med om ett samhälle medan ljudeffekterna ger en känsla av kanske en eller två 
personer. Saknaden av röster gör också att det känns som att det han talar om inte har så 
mycket att göra med ljudeffekterna och musiken.  
 
Produktion 7 
1. Kraftfull, Lidelsefull, Orolig  
2. Jag ser framför mig ett fängelse, eller en fängelsehåla. Där folk blir torterade. Allting blir 
hela tiden mer och mer stressfullt. Skriker och hundskallen gör allt väldigt stressat och 
oroligt. Allting bryts av på slutet då "baby melodin" spelas upp och alla hemska ljud avtar 
förutom det som låter som andetag i bakgrunden. Jag ser framför mig en liten bäbis i en vagga 
och män klädda i overaller och gasmasker som tittar på barnet ovanifrån, i ett mörkt unket 
rum. Det känns som att allting utspelas ifrån barnets perspektiv, som att det tänker tillbaka på 
dagen då männen kom och dödade dess föräldrar och tog barnet.  
3. Texten passar bra in med ljuden. Då han talar om människor och mycket om mänskliga 
känslor.  
 
Intervju 13 
Produktion 1 
1. Drömmande, Vemodig, Ödesmättad 
2. Det kändes som om vattnet sköljde bort de minnena som texten talar om. En känsla av 
renande vågor. Ett ljud som påminde om en dörr som öppnades, en ny början. 
3. Jag tyckte att ljudet dominerade över texten, men att de passar ihop. 
 
Produktion 2 
1. Ödesmättad, Krigisk 
2. Jag fick en känsla av vrede. När trumslagen åter blev mildare önskade jag att med dem 
skulle hela vår hemska militära historia försvinna, att det aldrig hade hänt. 
3. Japp. Text och ljud hör ihop. 
 
Produktion 3 



 

1. Behaglig, Lekfull, Glad (musiken) 
2. Musiken som spelas är glad, men det som berättas är fruktansvärt sorgligt. Ger en känsla av 
missnöje. 
3. Vet inte. Kanske inte. Definitivt inte. 
 
Produktion 4 
1. Majestätisk, Ödesmättad, Dyster 
2. Texten försvinner i musiken, de enda ord som klingar kvar är; kroppar, kvinnor, barn. 
Repetitivt. Obehagligt. 
3. Tycker inte att text och musik passar ihop. 
 
Produktion 5 
1. Upphetsad, Våldsam, Orolig 
2. Ray Bradbury, science fiction känsla. Kunde nästan känna råttorna springa kring mina 
fötter. Ensamhet, utsatthet, en känsla av att vara förföljd. 
3. Definitivt JA 
 
Produktion 6 
1. Våldsam, Otyglad, Sorglig 
2. Jag fick bilden av en storstad som sprudlar av tankar, av missnöje, av orättvisor. Våld och 
maktlöshet. Terrorn härskar. Man är inte längre herre över sitt eget liv. 
3. Passar väldigt bra ihop. Ljudet är här en del i berättelsen, som ord. 
 
Produktion 7 
1. Religiös, Lidelsefull, Ödesmättad 
2. En grotta. Hjärtslag. Kaos. Upplösning. Förstörelse. Död. Sen lugn, allt löser sig, det 
kommer en ny början. Cirkeln sluts. 
3. Ja 
 
Intervju 14 
Produktion 1 
1. Ödesmättad, Orolig, Dyster 
2. Gränslöst mörkt. Får en känsla av att stå på botten av en ocean. 
3. Text och musik passar inte ihop. Texten är informativ medan musiken är övermäktig och 
överskuggar texten. 
 
Produktion 2 
1. Religiös, Krigisk, Stormande 
2. Relaterar direkt till Argentina och dom ”försvunna”. Det känns konstigt eftersom jag själv 
är spanjorska och inte har varit med, men jag känner ändå att detta representerar de det jag 
uppfattat av händelserna. 
3. Texten är mäktig här. Musiken är relaterad till en mörk plats. Texten medför en verklighet, 
en sanning som är konkret. Musiken är bara ett förskönande verktyg här. 
 
Produktion 3 
1. Lidelsefull, Religiös, Sorglig 
2. Det känns för mig som att lifta på motorvägen i ett främmande land, det är spännande men 
kan samtidigt vara farligt. 
3. Texten är grov och våldsam. Musiken är alldeles för lättsinnig. Den drar ner allvaret i 
texten. 



 

 
Produktion 4 
1. Lidelsefull, Orolig, Dyster 
2. Början på vintern. Måsar som flyger längst med stranden runt döda ruttnande kroppar som 
är förberedda att dumpas i havet. Så som många båtflyktingar från Afrika som försöker ta sig 
till Europa, dom flesta kommer fram för att återigen bli utknuffade i havet. 
3. Musiken och texten kompletterar varandra. 
 
Produktion 5 
1. Medryckande, Ödesmättad, Otyglad 
2. En känsla av att något kommer att inträffa snart. Något oförutsägbart som hotar runt hörnet. 
3. Texten och musiken passar ihop. 
 
Produktion 6 
1. Våldsam, Lidelsefull, Dyster 
2. Angiveri. Förräderi. Socialt kaos och förvirring. Instabilitet. 
3. Text och musik går ihop. 
 
Produktion 7 
1. Majestätisk, Krigisk, Rasande 
2. Apokalyptisk. Människor som hade utvecklats till en annan sorts materia efter den totala 
utplåningen av världen. 
3. Musiken passar bra med texten. 
 
Intervju 15 
Produktion 1 
1. Krigisk, Sorglig, Stilla 
2. Det känns som de minimala resterna av en existens. En plats som har lidit igenom en 
katastrof. En orolig plats. 
3. Ja, texten och musiken passar. 
 
Produktion 2 
1. Dyster, Otyglad, Orolig 
2. Förintelsen. Slutet på en era. 
3. Texten fungerar bra ihop med musiken. 
 
Produktion 3 
1. Orolig, Våldsam, Underlig 
2. Ingav en falsk trygghet. Dock så tyckte jag inte om sättet som texten lästes på, känns som 
ett misslyckat försök att chocka. 
3. Texten passar inte med ljudet, det finns ingen koppling mellan de båda. 
 
Produktion 4 
1. Allvarlig, Lidelsefull, Olycklig 
2. En plats längst kusten, öde, där hemska saker hänt, långt ifrån lagens långa arm. 
3. Texten fungerar bra med musiken. 
 
Produktion 5 
1. Allvarlig, Dyster, Lidelsefull 



 

2. Man får en känsla av en undre värld. En mörk plats på gränsen mellan liv och död. En plats 
som inte alla har tillgång till. 
3. Texten och musiken fungerar ihop. 
 
Produktion 6 
1. Allvarlig, Dyster, Otyglad 
2. För mig symboliserar detta verktygen som används i en diktatorisk värld. 
3. Texten passar med musiken. 
 
Produktion 7 
1. Dyster, Lidelsefull, Våldsam 
2. En verklighet på en plats där det inte existerar säkerhet. En plats där förföljelse sker på 
grund av dina värderingar och tycken. 
3. Texten och musiken passar ihop. 
 
Intervju 16 
Produktion 1 
1. Olycklig, vemodig, dyster    
2. Jag ser en öde strand, en mulen dag. Det är tomt och öde, ingen annan är i närheten. Vattnet 
ger mig trygghet men samtidigt känns allt tyst runt omkring då jag kan höra skvalpet. 
3. Texten verkar handla om personer som blivit bortförda och att deras namn på något sätt 
tagits ifrån dem så att de inte går att minnas. Ödsligheten i tanken att för alltid bli bortgömt 
och ödsligheten i musiken tycker jag på sp vis håller ihop. 
 
Produktion 2 
1.  Kraftfull, Krigisk, Majestätisk 
2. Förföljelse, något stort och hotfullt som ständigt är där. En stor armé som marscherar förbi 
och ut i krig. Det är mörkt och hopplöst.  
3. jag tycker text och musik hör ihop. Förintelse och förföljelse. Namn som blir utbytta av 
nummer, en stor fiende som vill utrota allt i sin väg.   
 
Produktion 3 
1. Glad, Avspänd, Ljus 
2. Det känns positivt allt, en bekymmersfri sommardag. Rösten är glad och musiken är luftig. 
Men sedan kommer twisten i texten som gör att allt känns obehagligt. Som att man blundar 
för något fruktansvärt och liksom skjuter det i från sig.  
3. Texten är från början ljus och allt är frid och fröjd. Sedan kommer partiet där hon blir 
våldtagen och mördad. Detta ger inget som helst avtryck i musiken eller på han som läser 
texten. 
 
Produktion 4 
1. spöklik, sorglig, dyster 
2. Ett kallt landskap, stormiga klippor och ett stort hav ligger framför mig. Kyrkklockor som 
ringer för att någon dött. Fåglarna som kraxar ger mig en obehaglig känsla. 
3. Död och elände, människor som begravs eller kastas i havet. Jo, jag tycker text och musik 
samarbetar. 
 
Produktion 5 
Orolig, Spöklik, Dyster 



 

2. väldigt obehaglig känsla av otrygghet. Det känns skrämmande och en fara lurar i närheten. 
En odefinierbar känsla som jag inte riktigt kan sätta fingret på. De konstiga små ljuden, 
bastonen och viskningarna gör att jag känner mig illa till mods. 
3. man kan inte lita på någon och måste hela tiden hålla sig på sin vakt. Ja, jag tycker text och 
musik passa ihop. 
 
Produktion 6 
1. Allvarlig, Våldsam, Krigisk   
2. militärer, en fiende som jaga/ fångar en oliktänkande. Hundarna leder min tankar till 
nazisttyskland under andra världskriget och allt är väldigt hotfullt. 
3. Tycker text och musik passar ihop. Förföljelse och tillfångatagande är de ledord jag känner 
och de går igenom både musik och text. 
 
Produktion 7    
1. Allvarlig, rasande, orolig 
2. Stressande med stegrande jobbig ljud, hjärtslag skrik. Känns som ett fångläger och det är 
massa skrämmande saker som händer runtomkring, saker jag inte ser utan bara hör.  
3.texten hör ihop med musiken. Allt är hotfullt och skrämmande och när det inte kan bli värre 
kommer partiet med speldosan, jag försvinner in i mig själv och stänger ute verkligheten.  
 
Intervju 17 
Produktion 1 
1. Dyster, Lidelsefull, Stilla 
2. Det känns som om jag står vid en porlande bäck, en gammal rostig grind rör sig med 
vinden. Får en förlösande, men sorgsen känsla, som om aska har spridits längst med vattnet, 
något som aldrig kommer att återses igen. 
3. Jag tycker att texten bidrar med den sorgsna känslan av att sprida askan. Text och musik 
kompletterar varandra 
 
Produktion 2 
1. Pampig, Ödesmättad, Allvarlig    
2. Militärstat. Människor som marscherar i takt, nästan som robotar, förprogrammerade att 
lyda minsta befallning. Personer utan egen vilja eller möjlighet till egen vilja. Lite 
domedagskänsla. Omgivningen känns grå och trist. 
3. Texten och musiken fungerar bra ihop då musiken bidrar till känslan av identitetslöshet 
genom marscherandet, som får mig att tänka på robotar. 
 
Produktion 3 
1. Avspänd, Behaglig, Kraftfull 
2. Får en varm känsla av musiken, väldigt somrig och solig musik. Kanske vid ett vattenbryn 
till en sjö. Texten förstör dock denna känsla ganska snabbt och man blir lite smått illamående 
och skamsen av att tidigare mått så bra av musiken. 
3. Rent innehållsmässigt så passar inte texten ihop med musiken, i alla fall inte om man 
tänker på slutet av texten där hon blir våldtagen. Dock så förstärker twisten den känsla av 
obehag som man hade fått av att bara läsa texten, vilket gör hela låten ganska effektiv. 
 
Produktion 4 
1. Dyster, Ödesmättad, Spöklik  
2. Ser framför mig en gräs slätt vid en kust nära havet, något otäckt har hänt här. Börjar tänka 



 

på en begravning p g a den sorgsna musiken och det som låter som kyrkklockor i bakgrunden. 
3. Text och musik passar bra ihop då de båda är mörka och lite hemska. 
 
Produktion 5 
1. Orolig, Spöklik, Allvarlig 
2. Musiken får mig att känna mig lite obekväm och smått paranoid, dom otydliga 
viskningarna dom konstiga ljuden som kommer lite hur som helst. Man känner sig osäker och 
nästan instängd. 
3. Ja, dom passade bra ihop. Texten handlar ju om osäkerhet, och det tycker jag att man 
känner av som sagt. 
 
Produktion 6 
1. Allvarlig, Orolig, Våldsam 
2. Någon form av kidnappning i en stadsförort. Får en bild av ett villaområde. Känns som om 
det är mitt i natten.  
1. Dom passa bra ihop, även fast det inte finns så mycket till musik här. Det blir som en 
filmsnutt till texten, fast i huvet. 
 
Produktion 7 
1. Underlig, Upphetsad, Vild   
2. Det känns väldigt schizofrent och obehagligt. Det byggs typ upp och blir mer påfrestande 
att lyssna på tills slutet då hjärtat slår och den lilla melodin spelar. Känns som att sitta 
inspärrad och torterad på nån slags mentalsjukhus. 
3. Text och musik passar ihop. 


